VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 9 mei 2022 te 16 uur 30
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Kabinet van de Burgemeester - - - 2458485 (R)
Ter Kamerenbos.- Overeenkomst.
In te stemmen met de inhoud van de overeenkomst betreffende de realisatie van een mobiliteitsstudie om
het Ter Kamerenbos en de omliggende gebieden te verzachten en deze te ondertekenen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - - - 2459587 (R)
Vereniging naar publiek recht "De Brusselse Keukens".- Statutenwijziging.
Toetreding van de gemeente Elsene tot de vereniging naar publiek recht Hoofdstuk XII OCMW-wet "De
Brusselse Keukens".- Aanpassing van de artikels 6 (opsomming van de deelgenoten), 10, 13
(samenstelling Algemene Vergadering) en 31 van de statuten rekening houdend met de toetreding van een
nieuw lid.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2461695 (R)
JD.- J. 48.780/LC.- Subsidieovereenkomst.- Vzw "Magasin 4".
Subsidieovereenkomst tussen de Stad en de vzw "Magasin 4".
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2459933 (R)
JD.- 50262/A.- Bewakingscamera’s.- Brussel Preventie & Veiligheid.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van Brussel Preventie & Veiligheid, Lignestraat 40 te
1000 Brussel, betreffende de installatie van bewakingscamera’s op het grondgebied van de Stad Brussel.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2458990 (R)
JD.- 50447/OK.- Private veiligheid.- "Core Festival".- Bepaling van de perimeter en de duur.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Core Festival”.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2455620 (R)
JD.- 50.443/DD/OK.- Private veiligheid.- Couleur Café 2022 Festival.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Couleur Café 2022
Festival”.
-----------------------------------------------------------------------
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[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2459203
(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk.- Rekening 2021.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2021.- Batig saldo : 81.140,31 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2460598
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 93.512,51 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2459050
(R)
Sint-Pieter en Pauluskerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 9.846,60 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2461545
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrækerk.- Begroting 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2022 van de Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrækerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de
Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2459407
(R)
Heilig-Hartkerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 13.548,13 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2459082
(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 10.927,06 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2458804
(R)
Sint-Jan-Baptist ten Begijnhofkerk.- Rekening 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2021.- Batig saldo : 16.800,85 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2458775
(R)
Kristus-Koningkerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 2.811,31 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2460958
(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- Rekening 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2021.- Batig saldo : 15.887,20 EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[17]

Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2455446 (R)
MB PRODUCTIONS.- Partnerschapovereenkomst 2022.
Partnerschapovereenkomst tussen de Stad en MB PRODUCTIONS.- Tentoonstelling "Viva Frida Kahlo".Logistieke bijstand.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[18]

[19]

[20]

[21]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2456695 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslist met het doel de leveringen, gedurende 24
maanden, van elektrische verlengkabels, stekkerdozen en elektrische kabels (CDA/012339/MPG).Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave over 24 maanden van 21.979,70 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de
raming van de opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht over 24 maanden op 101.979,70 EUR
inclusief btw komt.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone
begrotingen van 2022 tot 2024 (10.197,97 EUR) (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid) en verscheidene artikels met economische codes 12402 en 12502 van de
gewone begrotingen van 2022 tot 2024 (91.781,73 EUR) (onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen
door het College tijdens de zitting van 21/04/2022 (beslissing nr. 77) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2456993 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst voor het ophalen, het verwerken en recycleren, gedurende
48 maanden, van afval (CDA/012410/AMT).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. CDA/012410/AMT.- Uitgave van 800.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Diverse artikelen van
economische codes 12406, 12412 en 12506 van de gewone begroting van 2023 tot 2026 (onder
voorbehoud van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2457684 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen, in 2 percelen, voor de levering van didactische materialen en
domotica-uitrustingen voor het "Institut des Arts et Métiers" van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/012430/HIG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012430/HIG.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 16.000,00 EUR voor perceel 1 en 44.000,00 EUR voor
perceel 2.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de
goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 86 van het College van 21/04/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2458005 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, tot 30/06/2024 van houten
panelen (CDA/012306/CVB).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave tot 30/06/2024 van 42.326,41 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming
van de opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht tot 30/06/2024 op 157.326,41 EUR inclusief btw
komt.- Verscheidene artikels met economische codes 12402, 12448 en 12502 van de gewone begrotingen
van 2022 tot 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze
begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van 31/03/2022
(beslissing nr. 359) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2457053 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in zes percelen met het doel de levering van
bestelwagens met CNG-motor (CDA/012397/HIG).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. CDA/012397/HIG.- Uitgave van 600.000,00 EUR inclusief 21% btw, namelijk 150.000,00
EUR voor perceel 1 (gesloten bestelwagens met dubbele cabine), 100.000,00 EUR voor perceel 2
(gesloten bestelwagens met enkelvoudige cabine), 50.000,00 EUR voor perceel 3 (lange gesloten
bestelwagens met enkelvoudige cabine), 180.000,00 EUR voor perceel 4 (bestelwagens van het type pickup met enkelvoudige cabine, vaste laadbak en vaste koffer), 60.000,00 EUR voor perceel 5 (bestelwagens
van het type pick-up met enkelvoudige cabine, vaste laadbak en wegneembare koffer) en 60.000,00 EUR
voor perceel 6 (bestelwagens van het type pick-up met enkelvoudige cabine en kiepende laadbak).- Artikel
13605/74352 van de buitengewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten en de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2459637 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
verschillende soorten zand (CDA/012440/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012440/LDR.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische codes 12402 en 12502 van de
gewone begrotingen van 2022 en 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 104 van het College van 21/04/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2457368 (R)
Overheidsopdracht tegen prijslijst met het doel de levering van recycleerbare polyethyleen vuilniszakken
voor de dienst "Propreté" van de departement Wegeniswerken (CDA/012386/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012386/MPG.- Uitgave van
168.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikels 87605/12402 en 76605/12402 van de gewone begroting van
2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de goedkeuring van deze begroting
door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 84 van het College van 21/04/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2454912 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het huren en onderhouden, gedurende 48 maanden, van
antivuilmatten (CDA/012202/MGG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012202/MGG.- Uitgave van
80.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 12506 van de gewone
begrotingen van 2022 tot 2026 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 71 van het College van 21/04/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2454175 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van
make-up verbruiksgoederen van het merk Make Up Forever voor het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/012379/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), ii),
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012379/LDR.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone
begrotingen van 2022 tot 2026 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 82 van het College van 31/03/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[27]

[28]

[29]

[30]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2458751 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
sportmateriaal (CDA/012278/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012278/MPG.- Uitgave van
168.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
begrotingen van 2022 en 2023 voor de aankoop van uitrustingsmateriaal (94.000,00 EUR), en
verscheidene artikels met economische code 12402 van de gewone begrotingen van 2022 en 2023 voor de
aankoop van klein materiaal (74.000,00 EUR) (telkens onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).- Lening van 94.000,00 EUR.- Kennisnemen van de beslissing nr. 94
van het College van 21/04/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2455321 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van piano's voor het departement Openbaar
Onderwijs en de overname van 2 piano's (CDA/012385/GEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012385/GEN.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de goedkeuring van deze begroting door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 73 van het College van 21/04/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2458582 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Lijst/2022-002.- Herstelling van de vrachtwagens
met nummerplaat 1-PXJ-284 en 1-VSX-117.- Dringende procedure.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 22-0500-155 en 22-0500-159.- Lijst nr. 2022002.- Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.Totale uitgave van 6.224,68 EUR (incl. btw).- Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting van
2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 108 van het College van 21/04/2022, in toepassing van artikel
234 § 2 en instemmen met de uitgave in toepassing van artikel 249 § 1 alinea 2 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2448635 (R)
"Syndicat d'Initiative - Bruxelles Promotion 1886 Société Royale" vzw.- Partnerschapovereenkomst voor
de organisatie van de "20 KM door Brussel".
Partnerschapovereenkomst met "Syndicat d'Initiative - Bruxelles Promotion 1886 Société Royale" vzw
voor de organisatie van de wedstrijd "20 KM van Brussel" en het vuurwerk op 21 juli.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[31]

[32]

Personeel - Human ressources - - 2458536 (R)
"Equal Pay Day".- Toetreding van de Stad Brussel.- Engagement als ambassadeur van "Equal Pay Day".
De aansluiting van de Stad Brussel tot het Equal Pay Pact goedkeuren om zo ambassadeur voor "Equal
Pay Day" te worden en het engagement van de Stad Brussel, als werkgever, voor gelijke lonen aangaan.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2455321 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van piano's voor het departement Openbaar
Onderwijs en de overname van 2 piano's (CDA/012385/GEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012385/GEN.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de goedkeuring van deze begroting door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 73 van het College van 21/04/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
Zie punt 28
-----------------------------------------------------------------------
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[33]

Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2455753 (R)
Gewestelijke toelage in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim (PSV).- Toekenning van
subsidies 2021-2022.
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1) Subsidies toekennen ten voordele van de verenigingen die partners zijn van de scholen van de Stad
Brussel voor de activiteiten van het PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende
bedragen vastleggen voor een totale uitgave van 145.464,02 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone
begroting 2022) :
- Vzw "Schola ULB" : 2.317,68 EUR voor het project BXL04 in het "Athénée Léon Lepage";
- Vzw "La Scientothèque" : 3.066,65 EUR voor het project BXL05 in het "Athénée Marguerite
Yourcenar";
- Vzw "Schola ULB" : 2.972,29 EUR voor het project BXL06 in het "Athénée Emile Bockstael";
- Vzw "Centre Regional du Libre Examen" : 5.519,97 EUR voor het project BXL07 in het "Institut
Bisschoffsheim";
- Vzw "Schola ULB": 2.377,83 EUR voor het project BXL08 in het "Institut Bisschoffsheim";
- Vzw "Pierre De Lune, Centre Scénique Jeunes Publics De Bruxelles" : 5.029,30 EUR voor het project
BXL10 in het "Lycée Henriette Dachsbeck";
- Vzw "Schola ULB" : 3.566,75 EUR voor het project BXL12 in het "Institut Paul-Henri Spaak";
- Vzw "De Capes et de Mots" : 9.363,89 EUR voor het project BXL14 in het "Institut De Mot-Couvreur";
- Vzw "Ajile" : 7.023,60 EUR voor het project BXL28 in het "Ecole primaire Steyls";
- Vzw "Schola ULB" : 4.394,74 EUR voor het project BXL30 in het "Ecole fondamentale CongrèsDachsbeck";
- Vzw "La Bulle Citoyenne" : 7.023,60 EUR voor het project BXL31 in het "Ecole fondamentale Emile
André;
- Vzw "Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers" : 5.495,59 EUR voor het project BXL32 in het
"Ecole fondamentale Emile André";
- Vzw "Les Ambassadeurs D’expression Citoyenne" : 2.440,80 EUR voor het project BXL33 in het
"Ecole primaire des Pagodes";
- Vzw "Schola ULB" : 4.394,74 EUR voor het project BXL34 in het "Ecole primaire des Pagodes";
- Vzw "Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers" : 5.495,59 EUR voor het project BXL35 in het
"Ecole fondamentale du Tivoli";
- Vzw "Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers" : 5.495,59 EUR voor het project BXL36 in het
"Ecole fondamentale Baron Steens";
- Vzw "Schola ULB" : 1.953,22 EUR voor het project BXL37 in het "Ecole primaire Leon Lepage";
- Vzw "Réseau de Musiciens Intervenants en Ateliers" : 5.495,59 EUR voor het project BXL38 in het
"Ecole primaire des Six-Jetons";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL55 in het "Ecole primaire
Léon Lepage";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL56 in het "Ecole
fondamentale de l’Héliport";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL57 in het "Ecole primaire
des Six-Jetons";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL58 in het "Ecole primaire
de l’Allée Verte";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL59 in het "Ecole primaire
des Magnolias";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL60 in het "Ecole
fondamentale Congrès-Dachsbeck";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL61 in het "Ecole primaire
des Eburons";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL63 in het "Ecole
fondamentale du Canal";
- Vzw "Espace Culture et Développement" : 1.398,00 EUR voor het project BXL64 in het "Centre
Pédagogique de Vlaesendael";
- Vzw "Bienveillance à l’Ecole - Infor Jeunes Bruxelles" : 5.121,30 EUR voor het project BXL65 in het
"Institut Diderot";
- Vzw "Bienveillance à l’Ecole - Infor Jeunes Bruxelles" : 7.165,73 EUR voor het project BXL66 in het
"Athénée Marguerite Yourcenar";
- Vzw "Bienveillance à l’Ecole - Infor Jeunes Bruxelles" : 8.005,52 EUR voor het project BXL67 in het
"Institut De Mot-Couvreur";
- Vzw "Bienveillance à l’Ecole - Infor Jeunes Bruxelles" : 7.562,04 EUR voor het project BXL68 in het
"Institut Bisschoffsheim";
- Vzw "Groep Intro" : 8.000,00 EUR voor het project BXL79 in het Hoofdstedelijk Instituut AnneessensFunck;
- Vzw "Onderwijs Brussel" : 13.600,00 EUR voor de projecten BXL84, BXL85, BXL86, BXL87, BXL88
aan HSBS Klavertje Vier, HSBS De Droomboom, HSBS Harenheide, HLS Koningin Astrid en HSBS
Kakelbont.
2) De vzw "Bruxelles Enseignement" machtigen om deze voorschotten te betalen aan de
partnerverenigingen van de scholen van de Stad Brussel en de daaropvolgende terugbetaling.
3) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van het Vrij Onderwijs voor de activiteiten van het
PSV (Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale
uitgave van 96.974,92 EUR (artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2022) :
- Vzw "Centre Scolaire Maris Stella Et Notre-Dame De Lourdes" : 10.105,78 EUR als inrichtende macht
van het "Institut Maris Stella" voor de projecten BXL23 en BXL24;
- Vzw "Centre Scolaire Dominique Pire" : 2.675,06 EUR als inrichtende macht van het "Institut
Dominique Pire Saint-Thomas" voor het project BXL25;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 5.913,91 EUR als inrichtende macht van het "Institut Saint-Louis" voor het
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project BXL26;
- Vzw "Institut Notre-Dame De Joie" : 1.716,14 EUR aan het "Institut Notre-Dame de Joie - Implantation
Ecole des 4 vents" voor het project BXL27;
- Vzw "Ecole Saint-Roch" : 11.124,86 EUR aan het "Ecole Saint-Roch" voor het project BXL42;
- Vzw "Ecole Sainte-Ursule" : 12.051,93 EUR aan het "Ecole Sainte-Ursule" voor de projecten BXL43 en
BXL44;
- Vzw "Institut Saint-Thomas d’Aquin" : 11.322,00 EUR als inrichtende macht van het "Institut SaintThomas d’Aquin" voor de projecten BXL46 en BXL47;
- Vzw "Comite Scolaire Enfant Jesus" : 8.491,20 als inrichtende macht van het "Ecole Enfant Jésus 2"
voor het project BXL48;
- Vzw "Comite Scolaire Enfant Jesus" : 5.660,80 EUR als inrichtende macht van het "Ecole Enfant Jésus Saint Jean Baptiste" voor het project BXL49;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 1.953,22 EUR als inrichtende macht van het "Institut Saint-Louis implantation Cardinal 2" voor het project BXL50;
- Vzw "Ecole Magellan" : 6.947,14 EUR aan het "Ecole Magellan" voor het project BXL 51;
- Vzw "Institut Saint-Louis" : 3.708,29 EUR als inrichtende macht van het "Institut Saint-Louis 1 fondamental" voor het project BXL52;
- Vzw "Centre Saint Jean et Nicolas" : 6.028,72 EUR aan het "Centre Saint Jean et Nicolas" voor het
project BXL71;
- Vzw "Ecole Fondamentale Libre Saint-Joseph" : 2.075,88 EUR aan het "Ecole fondamentale libre SaintJoseph" voor het project BXL74;
- Vzw "Basisschool Nieuwland" : 3.600,00 EUR aan het Basisschool Nieuwland voor het project BXL82;
- Vzw "Brede School De Haven" : 3.600,00 EUR aan het Brede School De Haven voor het project
BXL83.
4) Subsidies toekennen ten voordele van de scholen van de Gemeenschap voor de activiteiten van het PSV
(Programma Preventie Schoolverzuim) en de aan elk toegekende bedragen vastleggen voor een totale
uitgave van 108.196,61 EUR (artikel 70008/41501 van de gewone begroting van 2022) :
- Franse Gemeenschapscommissie - "Institut Charles Gheude" : 7.926,11 EUR voor het project BXL13;
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal de la Rive Gauche" : 34.602,99 EUR voor de projecten BXL17,
BXL18 en BXL19;
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal de Bruxelles 2" : 13.728,00 EUR voor het project BXL20;
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal Victor Hugo Haren" : 8.164,80 EUR voor het project BXL21;
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal de la Rive Gauche - CEFA de Laeken" : 4.012,59 EUR voor het
project BXL22;
- Franse Gemeenschap - "Ecole primaire de l’Athénée royal de la Rive Gauche" : 11.145,60 EUR voor het
project BXL40;
- Franse Gemeenschap - "EFA Athénée royal de la Rive Gauche" : 4.246,13 EUR voor het project
BXL41;
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal Gatti de Gamond" : 7.388,26 EUR voor het project BXL54;
- Franse Gemeenschap - "Athénée royal de Koekelberg" : 7.393,77 EUR voor het project BXL70;
- Franse Gemeenschap - "EFA Leonardo Da Vinci-Deswaef" : 1.588,37 EUR voor het project BXL73;
- Vlaamse Gemeenschap - Buso Zaveldal : 8.000,00 EUR voor het project BXL81.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[34]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - 2456162 (R)
ERRATUM - Overheidsopdracht van diensten met als doel de studie de signalisatie van handelskernen
buiten de Vijfhoek (CDA/011931/YOU).
Erratum aan het bestek nr. CDA/011931/YOU betreffende de overheidsopdracht van diensten met als doel
de studie de signalisatie van handelskernen buiten de Vijfhoek, aangenomen door de Gemeenteraad in
zitting van 20/12/2021.- Kennisnemen van beslissing nr. 203 van het College van 21/04/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[35]

Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2456601 (R)
Vzw "Geopolis".- Subsidieovereenkomst 2021-2022 : 15.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 15.000,00 EUR aan de vzw "Geopolis" om tentoonstellingen en
conferenties te ontwikkelen over thema's die verband houden met internationale solidariteit en in het
bijzonder de 17 doelstellingen van duurzame ontwikkeling van de VN.- Artikel 15001/33202 van de
gewone begroting 2022.
-----------------------------------------------------------------------
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[36]

Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2457495 (R)
Vzw "Diogène".- Subsidie 2021-2022 : 5.000,00 EUR.- Overeenkomst.
Toekenning van een subsidie van 5.000,00 EUR aan de aan de vzw "Diogène" (438.214.029) om het
"Millenium"-documentairefestival te organiseren over thema's die verband houden met internationale
solidariteit en in het bijzonder de 17 duurzame VN-ontwikkelingsdoelen.- Artikel 15001/33202 van de
gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de
toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[37]

Wegeniswerken - - Groene zones - 2450882 (R)
Vzw "Centre d'écologie urbaine".- Toelage 2022 : 2.324,50 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.324,50 EUR aan de vzw "Centre d'écologie urbaine" voor de organisatie
van activiteiten in het kader van het begeleiden van de jeugdvereniging VLM.- Artikel 76605/332/02 van
de gewone begroting 2022, door het gebruik van de voorlopige twaalfden toe te laten en onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[38]

Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2459220 (R)
Nederlandstalig secundair onderwijs van de Stad Brussel.- Selectieprocedures voor het ambt van
coördinator CLW en directeur secundair onderwijs.
1) De selectieprocedure, zoals vastgelegd in bijlage aan het besluit, goedkeuren.- 2) De samenstelling van
de jury vastleggen :
Voorzitter : mevr. DE NIES Sandra, Pedagogisch Inspecteur-Generaal van het Nederlandstalig onderwijs
van de Stad Brussel;
Leden :
- Mevr. Amaryllis PIETERAERENS, adjunct-diensthoofd Nederlandstalig gesubsidieerd en nietgesubsidieerd personeel;
- Dhr. Bruno SAGAERT, Directeur Koepelwerking OVSG;
- Extern jurylid - Directeur van een andere instelling;
- Psychosociale consulent.
-----------------------------------------------------------------------
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[39]

[40]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2457002 (R)
Cultuur - Lokaal Cultuurbeleidsplan.- Stadsmakers 2022.- Totaal bedrag : 58.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 58.000,00 EUR, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de gewone begroting 2022 door de toezichthoudende overheid, aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
* op het artikel 77210/33101 van de gewone begroting 2022 :
1)1.500,00 EUR aan particulier Toha De Brant voor het project ”Cyanomose - wanneer cyanotypie en
fermentatie in symbiose gaan”;
2)1.500,00 EUR aan particulier Anne Drabs voor het project "recup Heembeek";
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022 :
1)2.500,00 EUR aan de private stichting Habitat Groupé Tivoli voor het project ”Cohousing
Tiovoli/Habitat groupé Tivoli”;
2)1.000,00 EUR aan de vzw OKRA, trefpunt 55+ voor het project “Okra vzw”;
2)1.000,00 EUR aan de vzw Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar voor het project
“Sprookjesmolen Kriebelbuik”;
4)3.000,00 EUR aan de vzw Alibi voor het project “Zennebiest”;
5)3.000,00 EUR aan de vzw ADL Dientverlenende Organisatie voor het project “Eén met de buurt!”;
6)3.000,00 EUR aan de vzw Muntpunt voor het project “Naar een netwerk van ‘safe places’ voor de
Brusselse jongeren”;
7)4.500,00 EUR aan de vzw be.brusseleir voor het project “Tuinwijkverzen”;
8)4.500,00 EUR aan de vzw De Buurtwinkel voor het project “Zinnode 1000 “PLUS”;
9)1.000,00 EUR aan de vzw Gemeenschapscentrum Op-Weule voor het project “Bewogen Breekt Uit”;
10)2.500,00 EUR aan de vzw Association de la Jeunesse voor het project “Tuinwijkentrots”;
11)5.000,00 EUR aan de vzw Toestand voor het project “ Kaaiorama”;
12)2.500,00 EUR aan de vzw Federatie Mondiale Democratische Organisaties, afgekort FMDO voor het
project “CoLab”;
13)3.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging GAG voor het project” Gag - Het Laatste Jaar”;
14)3.000,00 EUR aan de vzw Veduta voor het project ”Bloemenhof Kunstenhof!”;
15)3.000,00 EUR aan de vzw Brussels Brecht-Eislerkoor voor het project ”Freiheit und Democracy,
Bal(l)ade naar/voor/to Riace”;
16)3.000,00 EUR aan de vzw MET-X voor het project ”Urban Festival Brussels”;
17)5.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging Stadsbiografie voor het project ”STAD DER TUINEN /
CITE DE JARDINS / CITY OF GARDENS”;
18)3.000,00 EUR aan de vzw Constant - Vereniging voor Kunst en Media voor het project ”OPENCOIL;
19)1.500,00 EUR aan de vzw Brufête voor het project “100 jaar Tuinwijken”.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2459783 (R)
Totale en definitieve opheffingen van BBP nr. 48_02A "Houba Hospitaal" - BBP nr. 48_02Bis "Houba
Hospitaal" - BBP nr. 48-02Ter "Houba Hospitaal" - BBP nr. 60_27 "Hop" en zijn onteigeningsplan nr.
60_27a.
Kennisnemen van de advies die tijdig zijn uitgebracht door het gewestelijk bestuur belast met ruimtelijke
ordening (Perspective.brussels) en de advies van de overleg commissie van de 05/04/2022 betreffende de
volledige en definitieve opheffingen van BBP «Houba Hospitaal» nr. 48_02A/48_02Bis/48_02Ter.- Het
verslag de volledige en definitieve opheffingen van BBP «Houba Hospitaal» nr.
48_02A/48_02Bis/48_02Ter met effectbeoordeling definitief aannemen.- Totale en definitieve
opheffingen van BBP «Houba Hospitaal» nr. 48_02A/48_02Bis/48_02Ter in plaats van hun wijzigingen
annemen.- Het College van Burgmeester en Schepen te belasten met het vervullen van de wettelijke
formaliteiten en om het volledige dossier over te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest met het oog op de goedkeuring van de totale opheffingen van BBP «Houba Hospitaal» nr.
48_02A/48_02Bis/48_02Ter.- Kennisnemen van de advies die tijdig zijn uitgebracht door het gewestelijk
bestuur belast met ruimtelijke ordening (Perspective.brussels) en de advies van de overleg commissie van
de 05/04/2022 betreffende de volledige en definitieve opheffing van het BBP nr. 60_27 “Hop” en het
bijbehorende onteigeningsplan nr. 60_27A.- Het verslag de volledige en definitieve opheffing van het
BBP nr. 60_27 “Hop” en het bijbehorende onteigeningsplan nr. 60_27A met effectbeoordeling definitief
annemen.- Totale en definitieve opheffing van het BBP nr. 60_27 “Hop” en het bijbehorende
onteigeningsplan nr. 60_27A in plaats van hun wijzigingen aannemen.- Het College van Burgmeester en
Schepen te belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten en om het volledige dossier over te
maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met het oog op de goedkeuring van de
totale opheffing van het BBP nr. 60_27 “Hop” en het bijbehorende onteigeningsplan nr. 60-27A.- De
toelageaanvragen bij de gewestelijke instanties in het kader van de opheffingen van BBP “Houba
Hospitaal” nrs. 48_02A/48_02Bis/48_02Ter en het BBP nr. 60_27 “Hop” en het bijbehorende
onteigeningsplan nr. 60_27A.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[41]

[42]

[43]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2459750 (R)
Wijkraad van Neder-over-Heembeek-Mutsaard 2022.- Vervanging van een lid van de Wijkraad.
Burgerkandidaat dhr. ZIRARI Adil wordt benoemd tot lid van de Wijkraad van Nerd-over-HeembeekMutsaard ter vervanging van dhr. SITKO Kuba.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2418542 (R)
Duurzaam Wijkcontract BOCKSTAEL : Operatie 3.8 «Pocket Parks L50 (4)».- Aanleg van het Pocket
Park «De Halte».- NMBS concessieovereenkomst nr. 105691 voor het deelperceel dat tot het openbaar
domein van de NMBS blijft behoren, dat overeenstemt met het kleine gebouw. (Ref. 20220411)
De door NMBS voorgestelde concessieovereenkomst nr. 105691 aannemen.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2461639 (R)
Duurzaam Wijkcontract VERSAILLES : Goedkeuring voorafgaand aan het openbaar onderzoek van het
ontwerp van basisdossier en de niet-technische samenvatting (NTS) van het milieueffectenrapport (MER).
(Ref. 20220420)
Het ontwerp van basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract VERSAILLES en de niet-technische
samenvatting (NTS) van het desbetreffende milieueffectenrapport (MER), ter informatie aannemen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[44]

[45]

[46]

[47]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Archieven - 2457896 (R)
Archief van de Stad Brussel.- Overeenkomst met de Universiteit Antwerpen inzake het gebruik van
digitale beelden van glasplaten voor toverlantaarnprojectie.
De tekst van de overeenkomst inzake het gebruik van digitale beelden van glasplaten voor
toverlantaarnprojectie tussen de Stad Brussel enerzijds, en de Universiteit Antwerpen, anderzijds,
aannemen.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Musea - 2452308 (R)
Museum van de Stad Brussel.- In bewaring geven van het archeologisch materiaal, afkomstig van
opgravingen van het Paleis op de Koudenberg, bij Ondernemingen Louis De Waele.
Overeenkomst voor inbewaargeving tussen de NV "Entreprise Louis De Waele" en de Stad Brussel over
de bewaring van de archeologische stukken afkomstig van de opgravingen van het oude Paleis op de
Koudenberg.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2454363 (R)
Toerisme.- Vzw "Brussels Major Events".- Toelage : 150.000,00 EUR.
Toekenning van een specifieke toelage van 150.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" voor de
organisatie van de "BXL Tour".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2022.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2457237 (R)
Cultuur 2022 : Brucity kunstwerken.- Onkostenvergoeding voor niet-geselecteerde kunstenaars.
De hieronder vermelde vergoeding van de 5 niet geselecteerde kunstenaars, hieronder, voor een bedrag
van 3.250,00 EUR per kunstenaar, op het artikel 77110/72460 van de buitengewone begroting 2022, in het
kader van de selectie van de kunstprojecten voor Brucity, ter kennisgeving aan te nemen :
- Jean GLIBERT;
- Mark TITCHNER;
- Laure PROUVOST;
- Guy ROMBOUTS;
- Sophie WHETTNALL;
onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2459675 (R)
Ontbinding van de Adviesraad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
De ontbinding van de adviesraad voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen van de Stad Brussel, zoals
opgericht in 2007, goedkeuren opdat een nieuwe kandidaatoproep kan gedaan worden om de adviesraad te
vernieuwen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2460548 (R)
Vzw "RainbowHouse Brussels".- Subsidie 1.000,00 EUR.
Toekening van een subsidie van 1.000,00 EUR (E.D. 22/20030) aan de vzw "RainbowHouse Brussels",
afgekort "RainbowHouse" om de kosten die gemaakt werden om activiteiten te organiseren ter gelegenhed
van de Internationale Dag van transgender visibiliteit, te dekken.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2460404 (R)
Renovatie van twee meesterwoningen naar 6 wooneenheden gelegen te Verenegingstraat nr. 14 en nr. 16
te 1000 Brussel.- Goedkeuring bestek en wijze van gunning.
Opdracht van werken via openbare procedure voor de renovatie van 2 meesterwoningen naar 6
woongelegenheden gelegen te Verenigingstraat nr. 14 en nr. 16 te 1000 Brussel waarvan de voorwaarden
gespecifieerd worden in het bijzonder bestek nr. RF/21/PO/887.- Het geraamd bedrag voor de opdracht is
bij benadering geraamd op 1.747.118,69 EUR exclusief btw, hetzij 1.851.945,18 EUR inclusief 6% btw.Aankondiging van de opdracht betreffende de werkopdracht nr. RF/21/PO/887 voor de renovatie van twee
meesterwoningen naar 6 woongelegenheden.- Het bedrag van de honoraria, verzekeringspremies
inbegrepen, wordt geschat op 173.459,41 EUR btw inbegrepen.- Het bedrag voor de aansluitingen en
diverse kosten wordt geraamd op 30.000,00 EUR btw inbegrepen.- Lening.- Aanwendingen : Uitgaven :
* Werken : op artikel 242-01 van de patrimoniale begroting 2022 : 1.851.945,18 EUR inclusief btw;
* Erelonen : op artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2022 : 127.050,00 EUR inclusief btw.
- Verzekeringen : op artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2022 : 46.409,41 EUR inclusief btw.
* Diverse kosten :
op artikel 242-01 van de patrimoniale begroting 2022 : 30.000,00 EUR inclusief btw.
* Ontvangsten :
op artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2022 (lening).
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2440850 (R)
R477_Bockstael II - Laekengeek.- Opdracht van werken voor de renovatie en inrichting van polyvalente
zalen en bijgebouwen voor een opleidingscentrum.- Principe.
Opdracht van werken via openbare procedure.- Bestek nr. RF/21/PO/877 en aankondiging van opdracht.Uitgave van 616.041,82 EUR btw inbegrepen, voor de werken op artikel 242-01 van de patrimoniale
begroting 2022.- Ontvangsten op artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2022 en volgende (lening).Stedenbouwkundige lasten (P85/2019 - 04/PFD/691696 - T1203/2017).
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2458306 (R)
Restauratie en renovatie van 2 wooneenheden en een handelszaak gelegen op de hoek van Korte
Beenhouwersstraat 21 en Schuddeveldgang te 1000 Brussel.- Opdracht van werken : goedkeuring bestek +
wijze van gunning.
Aannemen van het principe van de werkopdracht voor de restauratie en renovatie van 2 wooneenheden en
een handelszaak gelegen en in de Korte Beenhouwersstraat 21 te Brussel volgens het bestek nr.
RF/21/PO/878 via een openbare procedure in toepassing van artikel 36 van de wet van 17/06/2016.- Het
bedrag voor de opdracht is bij benadering geraamd op 874.548,17 EUR excl. btw met een ratio van 20%
handelszaak en 80% wooneenheden, hetzij 953.257,50 EUR btw (21% handelszaak en 6%
wooneenheden) inbegrepen.- Het bijkomende bedrag van de honoraria, verzekeringspremies inbegrepen,
wordt geschat op 36.000,00 EUR btw inbegrepen.- Aanneming van de aankondiging van de werkopdracht
nr. RF/21/PO/878 voor de restauratie en renovatie van 2 wooneenheden en een handelszaak gelegen in de
Korte Beenhouwersstraat 21 te Brussel.- Lening.- Aanwendingen : Uitgaven : Erelonen : artikel 240-01
van de patrimoniale begroting 2022 : 36.000,00 EUR inclusief btw en werken : artikel 242-01 van de
patrimoniale begroting 2022 : 953.257,50 EUR btw inbegrepen (6% en 21%).- Ontvangsten : artikel 17101 van de patrimoniale begroting 2022 (lening).
-----------------------------------------------------------------------
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[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2460178 (R)
Herhuisvesting van bewoners waarvan de woning werd getroffen door een onbewoonbaarheidsbesluit Partnerschap met de "Brusselse Woning".- Samenwerkingsovereenkomst 2022.
Aannemen van de samenwerkingsovereenkomst 2022 tussen de Stad Brussel en de coöperatieve
vennootschap «De Brusselse Woning» met betrekking op een partnerschap met het oog op de prioritaire
terbeschikkingstelling van maximum 2 woningen per jaar. Aanvragen aan de coöperatieve maatschappij
«De Brusselse Woning» de hernieuwing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brussel en
«De Brusselse Woning» voor het dienstjaar 2023.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2459299 (R)
Verkoop grond Veldstraat (Evere).
De Stad, vertegenwoordigd door haar Grondregie, machtigen om aan de BGHM het terrein (oppervlakte
207 m²) gelegen te Evere, Veldstraat, ingeschreven in Evere 2e afdeling, sectie B, perceel nr. 209 D, te
verkopen voor de prijs van 169.000,00 EUR.- De opbrengst van deze verkoop aan te rekenen op artikel
220-21 van de patrimoniale begroting van de Grondregie.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2459172 (R)
Concessie van het recht van een verkoopstation van motorbrandstoffen uit te baten op de hoek van de
Vuurkruisen en de Pagodenlaan te Brussel.- Verlenging van de concessie.
1) Gelet op de situatie van overmacht die voortvloeit uit de federale maatregelen die zijn genomen in het
kader van de gezondheidscrisis die verband houdt met de pandemie van het Covid-19-virus, en gelet op de
sterke stijging van de brandstofprijzen, het besluit nemen om een verlenging van de op 01/04/2013
ondertekende concessieovereenkomst tot en met 31/03/2023 toe te staan, teneinde het de NV SUNSET
mogelijk te maken over voldoende activiteit te beschikken om de sterke daling van de verkoop in de
afgelopen twee jaar te compenseren, en NV SUNSET op die manier in staat wordt gesteld haar
achterstallen volledig af te betalen.- 2) Akte nemen van de verbintenis van SA SUNSET om het
vereffeningsplan tot aanzuivering van haar schuld te onderschrijven, te weten twee betalingen van
5.000,00 EUR in de maand april, en vervolgens een betaling van 1.000,00 EUR per maand, bovenop de
huur, teneinde alle achterstallige betalingen in de loop van het jaar te voldoen.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2453390 (R)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de begunstigde van het project van bouwkundig ontwerp voor de
inrichting van een afzonderlijke toegang en renovatie van de leegstaande wooneenheden op de
bovenverdiepingen van het gebouw Nieuwstraat 98.
De overeenkomst tussen de Stad Brussel en de begunstigde van het project voor het gebouw Nieuwstraat
98 aannemen.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2458244 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de realisatie van overdekte speelplaatsen in het
complex Bockstael.- Dossier nr. OPP/2021/101.- Nieuwe gunning met meeruitgave voor perceel 3.
Openbare procedure.- Bijkomende uitgave van 643.337,26 EUR btw inbegrepen voor perceel 3.- Artikel
70008/72360, 70008/72460 en 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2021 en 108.106,83
EUR op artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2022 (investeringsproject nr. FH08-1622009).- Lening.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2456932 (R)
Overheidsopdracht voor dienstverlening voor de studie en de analyse van de pathologieën van het "Institut
De Mot-Couvreur", Nieuwe Graanmarkt 24, 1000 Brussel.- Procedure van gunning via onderhandelingen
zonder voorafgaande bekendmaking (OPP/2022/003).- Bijkomende uitgave.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 3.811,50 EUR
(btw inbegrepen) bij de toewijzing die het bedrag van de opdracht brengt op 71.275,05 EUR btw
inbegrepen.- Artikels 73508/72360 van de buitengewone begroting 2022, onder voorbehoud van de
goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid (project nr. te creëren).- Kennisnemen
van de beslissing nr. 383 van het College van 31/03/2022, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2455332 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de volledige renovatie van de sanitairen in koer van de
"Ecole fondamentale Emile Jacqmain", Veronesesstraat 21 te 1000 Brussel (OPP/2022/030).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/030.- Uitgave van 111.927,31 EUR btw incl.- Raadpleging van 3
ondernemers.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2022 door de de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. FH082-2021.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 382 van het College van
31/03/2022, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2454169 (R)
Dossier nr. OPP/2022/009.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de selectieve afbraak en
sloop van het Karel Buls Atheneum en de uitbreiding van het Atheneum des Pagodes, geschat op 4.000
m², met klaslokalen, een bibliotheek, een cafetaria, een sporthal en buitenruimten, in het kader van een
globale duurzame en circulaire doelstelling waarbij meerdere bouwgebieden betrokken zijn .- Openbare
procedure.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2022/009.- Uitgave van 11.061.283,54 EUR btw incl.- Artikel 73108/72260 van de buitengewone
begroting van 2022.- Investeringsproject nr. FH08-161-2018.- Werf : 198299.- Onderhoud : 198300.Lening/Subsidie.
----------------------------------------------------------------------Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2461651 (R)
Dossier nr. OPP/2019/034.- Beroep aan de jaarlijkse aannemer van de dakwerken, Bouwwerken De Raedt
NV voor de vernieuwingswerken van het volledige platte dak van "Crèche Impératrice Charlotte",
Keizerin Charlottelaan 1 te 1020 Brussel.- Bestelbon nr. 2022/006/E.- Hoogdringendheidsprocedure.
Beroep aan de jaarlijkse aannemer van de dakwerken, Bouwwerken De Raedt NV voor de
vernieuwingswerken van het volledige platte dak van "Crèche Impératrice Charlotte" volgens de bijzonder
bestek van de werken nr. OPP/2019/034.- Uitgave van 118.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
84407/72460 van de buitengewone begroting 2022.- Akte nemen van de Collegebeslissing nr. 306 van het
College van 28/04/2022 in toepassing van artikel 234 §2 van de nieuwe gemeentewet en instemmen met
de uitgave, in toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2459711 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de uitvoering van de Verklaring van Parijs.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2462421 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de sluiting van de Samusocial opvangplaatsen, zoals elk jaar, met het einde van het
«winterplan».
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2462427 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de operatie "Plaisir d'apprendre 2022".
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2462602 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de registratie van vluchtelingen uit Oekraïne.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2462434 (R)
Vraag van dhr. OURIAGHLI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verkoop van woningen door de Kerkfabriek van de Marollen.
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