
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 13 februari 2023 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Burgerlijke interpellatie

[1] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2510076 (R)
Burgerinterpellatie door dhr. Amaury BANZO en mevr. Mina HADJ OUJENAOU, in naam van de
bewoners van de Hippodroomwijk.
Interpellatie betreffende de levenskwaliteit van de nieuwe Hippodroomwijk.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[2] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2508634 (R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk.- Rekening 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2022.- Batig saldo : 228.388,73 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2509184 (R)

Heilige Engelen Kerk.- Rekening 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2022.- Batig saldo : 4.932,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Secretaris - Juridische directie - Administratief toezicht - 2507697 (R)

Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk te Ukkel.- 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 : 32.308,46 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Secretaris - Autonome Regie Beurs -  - 2507748 (R)

Autonome Gemeentebedrijf “Beurs-Bourse".- Begroting 2023.- Filiaal.
Bespreking van de begroting van het dienstjaar 2023 en bijlagen :
- Verslag over de begroting van het AGV "Beurs-Bourse";
- Bespreking van de begroting 2023 en bedrijfsplan 2024-2026 van het AGV "Beurs-Bourse";
Oprichting van het filiaal van het Autonoom gemeentebedrijf Beurs-Bourse voor het beheer van de
exploitatie van de HoReCa-ruimten en meer in het algemeen van de commerciële ruimten in het
Beursgebouw :
- Statuten
- Ondernemingsplan
- Financieel plan
- Verslag over het financieel plan.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[6] Aankopen & Facilities -  - Aankopen - 2508446 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel de ondersteuning en animatie, gedurende de jaren 2023 tot
2025, van schoolprojecten in het kader van het project "Mijn School, Mijn Energie" (AFA/012816/DDR).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 §1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. AFA/012816/DDR.- Uitgave van
40.000,00 EUR, 21% btw inbegrepen.- Verscheidene artikels met economische code 12204 van de
gewone begrotingen van 2023 tot 2025 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van 2023
door de toezichthoudende overheid en, voor wat betreft de begrotingen van 2024 en 2025, 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
beslissing nr. 102 van het College van 02/02/2023 overeenkomstig artikel 234 §3, 1e lid, 2e zin van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[7] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -
2509798 (R)
Hernieuwing F2 licenties wedkantoren Ladbrokes - Overeenkomsten.
De overeenkomsten tussen de Stad en Derby NV aannemen om de werking van de onderstaande
Ladbrokes wedkantoren te omkaderen, met het oog op de hernieuwing van hun F2-licenties door de
Kansspelcommissie :
- Emile Bockstaellaan 25
- Vossenplein 24-25
- Antwerpsesteenweg  264
- Houba-de Strooperlaan 238
- De Wandstraat 128
- François Vekemansstraat 210
- Kiekenmarktstraat 35
- Maria-Christinastraat 200.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Vastgoedregie & Economische zaken - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - Handel -

2508911 (R)
Toelage 2023 aan de vzw "Les Jeunes Entreprises"- Bedrag : 3.000,00 EUR.
Een subsidie van 3.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Les Jeunes Entreprises" voor de organisatie van
een "Congrès des Mini-Entreprises".- Artikel 85109/33202 van de gewone begroting 2023 onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi

[9] Secretaris - Externe communicatie & Burgerparticipatie - Internationale solidariteit - 2508595 (R)
Reglement subsidies.- Internationale Solidariteit.- Wijzigingen.
1) Nieuw reglement voor de projectoproep 2023 die de criteria bepaalt voor de ontvankelijkheid van het
project, van de projectdragers, de financiering en de evaluatiecriteria.- 2) Formulieren voor
kandidaatstelling.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Jellab

[10] Openbare en groene ruimten - Centraal secretariaat EPV -  - 2508422 (R)
EPV/2023/15.- Overeenkomst betreffende de subsidie van Net Brussel voor het project “Verfraaiing en
beveiliging van de boomspiegels”.
Overeenkomst nr. EPV/2023/15 betreffende de subsidie van Net Brussel voor het project “Verfraaiing en
beveiliging van de boomspiegels”.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Persoons

[11] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Topografie - 2478535 (R)
22 PLAN TOPO-EXPERTISE.- Rooilijnplan.- Hopstraat.- Plan 7522A.- Definitieve aanneming.
Definitief aannemen van het rooilijnplan nr. 7522A.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[12] Secretaris - Externe communicatie & Burgerparticipatie - Gelijkheid van kansen - 2506772 (R)

Subsidies Week van de Vrouwenrechten 2023.
Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 17.600,00 EUR op
artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2023 :
- SDDF01 vzw "Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen", afgekort FZO-VL (465.040.764) :
1.100,00 EUR;
- SDDF02 vzw "Fédération francophone des sourds de Belgique" afgekort FFSB (417.366.155) : 2.000,00
EUR;
- SDDF03 vzw "The Food bridge" (554.921.162) : 1.750,00 EUR;
- SDDF04 vzw "Le Colombier Centre d’Accueil extra-scolaire et d’accompagnement familial"
(454.285.147) : 1.100,00 EUR;
- SDDF06 "Centre d’impulsion socioprofessionel et culturel" afgekort CiRProc vzw (473.268.047) :
1.500,00 EUR ;
- SDDF07/SDDF11/SDDF12/SDDF13/SDDF18 vzw "Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke
buurtanimatie" (894.681.874) : 6.150,00 EUR;
- SDDF19 vzw "Raise Women's Awareness Network", afgekort RWAN (765.881.217) : 2.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Vastgoedregie & Economische zaken - Organisatie Grondregie -  - 2507759 (R)

Dienstjaar 2023 - Begroting van de Grondregie - Voorlopige twaalfden.
Opening van drie voorlopige twaalfden voor de periode van 01/01/2023 tot en met 31/03/2023 in
toepassing van artikel 2 van het Ministerieel Besluit van het Brussels Hoofstedelijk Gewest dd.
04/02/2005, de omzendbrief in werking stellend met betrekking tot het financieel beheer van de
Gemeentebedrijven.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Stadsontwikkeling - Directie strategische en operationele planning - Planning - 2489526 (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 de gebouwen korte Botersraat 10-12.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de begunstigde van het project voor de gebouwen gelegen korte
Boterstraat 10-12.

-----------------------------------------------------------------------
Moties

[15] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509423 (R)
Gezamenlijke motie neergelegd door meerdere fractieleiders van de Gemeenteraad.
Voorstel van motie betreffende de invoering van een statiegeldsysteem voor plastic flessen en voor
blikjes.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Secretaris -  - Vergaderingen & Bestuur - 2509907 (R)

Voorstel van motie ingediend door de fractie PTB*PVDA.
Voorstel van motie betreffende het afstand doen door de leden van de Gemeenteraad van Brussel-Stad van
het voorrecht om gratis te zwemmen in de 3 zwembaden van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
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