
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 28 juni 2021 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Organisatie Grondregie -  - 2409511 (R)

Rekening 2020 van de Grondregie van de Stadseigendommen.
Aannemen van :
- de Rekening 2020 en zijn bijlagen;
- de Balans van 2020;
- de Resultatenrekening van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2404531 (R)

Rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2020.
Voorlopige vastlegging van de rekeningen van de Stad van het dienstjaar 2020 :
- verslag over de jaarlijkse rekening;
- rekening per economische groep;
- rekening per functie;
- algemene boekhouding (balans/resultatenrekening/balans der algemene rekening/bijlage);
- begrotingsrekening;
- samenvattingen;
- begrotingswijzigingen : feuilleton nr. 99/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2409051

(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Rekening 2020.
De rekening 2020 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur van
20/05/2021) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2409069

(R)
Administratief toezicht op de Berg van barmhartigheid.- Jaarlijks verslag 2020.
Het jaarlijks verslag 2020 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur van
20/05/2021) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2409245

(R)
Administratief toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Begrotingswijzigingen 2021.
De begrotingswijzigingen 2021 van de Berg van Barmhartigheid (beraadslaging van de Raad van Bestuur
van 20/05/2021) goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2397325
(R)
Heilig-Hartkerk.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Heilig-Hartkerk, in
evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2410972

(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Wijzigingen aan de begroting van 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring van wijzigingen aan de begroting 2021 en aan het
aandeel van de Stad in de toelage van 903,30 EUR.- Artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2408323

(R)
Sint-Jans en Sint-Stefaan ter Miniemenkerk.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Sint-Jans en Sint-Stefaan
ter Miniemenkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2410664

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk.- Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 16.661,27 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2408948 (R)

JD. 47682/OK.- Private veiligheid.- Bal National 2021.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Bal National 2021”.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2409475 (R)

J.49777/A.- Bewakingscamera’s.- Complex Koningin Astrid.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van
bewakingscamera’s op de gebouwen van het Complex Koningin Astrid (Lagere school Koningin Astrid,
Koningin Astridschool, bibliotheek Mutsaard en Instituut Paul Henri Spaak) Mutsaardlaan nr. 71 te 1020
Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2410120 (R)

J.49768/A.- Bewakingscamera’s.- Lagere school Robert Catteau.
Een gunstig advies uitbrengen over het verzoek van de Stad Brussel betreffende de installatie van
bewakingscamera’s op de gebouwen van de lagere school Robert Catteau, Minimenstraat 81 te 1000
Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2410648 (R)

Vzw "SKINFAMA".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "SKINFAMA" voor het
"Congoliseringsfestival" van 30/06 tot 03/07/2021 in de KVS.- Artikel 76201/33202 van de gewone
begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2411390 (R)

Online toegang tot BELGA OFFICE/BELGA REALTIME.- Overeenkomst.
Overeenkomst Belgapress voor de periode van 01/05/2021 tot 30/04/2022 tussen Belga News Agency en
de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[15] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2408659 (R)
Vzw "Belgian Golden Gloves".- Toelage : 3.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.500,00 EUR aan de vzw "Belgian Golden Gloves" voor de "Gants d'Or
2021" ceremonie, georganiseerd op 20/09/2021 in het Wilcher's Steingenberger Hotel.- Artikel
76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2406586 (R)

Overeenkomst SB 2021-2025 tussen de Stad en het OCMW Brussel verantwoordelijke van het project 3.2
"REG OCMW".
De overeenkomst SB 2021-2025 tussen de Stad en het OCMW Brussel, verantwoordelijke van het project
3.2 "REG OCMW", betreffende de overdacht van de subsidie van 299.000,00 EUR toegekend door het
Gewest in het kader van het meerjarenprogramma Stadsbeleid 2021-2025, aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2406594 (R)

Overeenkomst SB 2021-2025 tussen de Stad en "BAPA BXL", verantwoordelijke van het project 3.3
“Socio-professionele integratie en inburgering van nieuwkomers”.
De overeenkomst SB 2021-2025 tussen de Stad en vzw "BAPA BXL", verantwoordelijke van het project
3.3 “Socio-professionele integratie en inburgering van nieuwkomers”, betreffende de overdracht van de
subsidie van  741.500,00 EUR toegekend door het Gewest in het kader van het nieuwe
meerjarenprogramma Stadsbeleid 2021-2025, aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2406598 (R)

Overeenkomst SB 2021-2025 tussen de Stad en de vzw "La Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-
Ville" verantwoordelijke van het project 3.1 "Vitrines aux Savoir-Faire" (Tentoonstellingen van
vaardigheden).
De overeenkomst SB 2021-2025 tussen de Stad en de vzw "La Mission Locale pour l’Emploi de
Bruxelles-Ville", projectverantwoordelijke van het project 3.1 "Vitrines aux Savoir-Faire"
(Tentoonstellingen van vaardigheden), betreffende de overdracht van een subsidie van 1.459.170,90 EUR
verdeeld over verschillende jaren die door het Gewest wordt toegekend in het kader van het nieuwe
programma Stadsbeleid 2021-2025, aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2407944 (R)

SB 2017-2020 : overeenkomst 2020-06/2021 tussen de Stad en de vzw "Mission Locale pour l’Emploi de
Bruxelles-Ville" : project 3.3 ‘Vitrines aux Savoir-Faire’ (Tentoonstellingen van vaardigheden).
Gelet op de goedkeuring van de 3e programmawijziging SB 2017-2020 op 20/05/2021, aannemen van de
overeenkomst 2020-06/2021 tussen de Stad en de vzw "Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville",
projectverantwoordelijke van het project 3.3 ‘Vitrines aux Savoir-Faire’ (Tentoonstellingen van
vaardigheden), betreffende de overdracht van de subsidie van 239.988,29 EUR toegekend door het
Gewest in het kader van het programma Stadsbeleid.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2407952 (R)

SB 2017-2020 : overeenkomst 2018-2020/06-2021 tussen de Stad en het OCMW Brussel
projectverantwoordelijke van project 4.1 "Aankoop van te renoveren woningen en bouwwerken".
Gelet op de goedkeuring van de 3e programmawijziging SB 2017-2020 op 20/05/2021, aannemen van de
overeenkomst 2018-2020/06-2021 tussen de Stad en het OCMW Brussel, projectverantwoordelijke van
het project 4.1 “Aankoop van te renoveren woningen en bouwwerken”, betreffende de overdarcht van de
subsidie van 3.346.117,62 EUR toegekend door het Gewest in het kader van het programma Stadsbeleid
voor de jaren 2018, 2019 en 2020-06/2021.- Deze overeenkomst annuleert en vervangt de overeenkomst
die in zitting van 07/10/2019 door de Gemeenteraad werd goedgekeurd.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2406574 (R)

Overeenkomst SB 2021-2025 tussen de Stad en het OCMW Brussel verantwoordelijke van het project 4.1
"Aankoop van te renoveren woningen en bouwwerken".
De overeenkomst SB 2021-2025 tussen de Stad en het OCMW Brussel, projectverantwoordelijke van het
project 4.1 "Aankoop van te renoveren woningen en bouwwerken", betreffende de overdracht van een
totale som van 5.448.699,00 EUR aan investeringskosten te spreiden over de jaren 2021 tot 2026,
toegekend door het Gewest op basis van het nieuwe programma ‘Stadsbeleid 2021-2025’, aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
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[22] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2407931 (R)
SB 2017-2020 : overeenkomst 2020-03/2021 tussen de Stad en het OCMW Brussel,
projectverantwoordelijke van het project 3.4 "REG OCMW".
Gelet op de goedkeuring van de 3e programmawijziging SB 2017-2020 op 20/05/2021, aannemen van de
overeenkomst 2020-03/2021 tussen de Stad en het OCMW Brussel, projectverantwoordelijke van het
project 3.4 "REG OCMW", betreffende de overdracht van de subsidie van 70.481,76 EUR toegekend door
het Gewest in het kader van het programma Stadsbeleid.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2407842 (R)

SB 2017-2020 : overeenkomst 2020-06/2021 tussen de Stad en vzw BAPA BXL,
projectverantwoordelijke van het project 3.6 "Socio-professionele integratie en inburgering van
nieuwkomers".
Gelet op de goedkeuring van de 3de programmawijziging SB 2017-2020 op 20/05/2021, de overeenkomst
2020-06/2021 tussen de Stad en BAPA BXL projectverantwoordelijke van 3.6 "Socio-professionele
integratie en inburgering van nieuwkomers", betreffende de overdracht van de subsidie van 244.399,51
EUR toegekend door het Gewest in het kader van het programma Stadsbeleid, aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2410309 (R)

Toekenning van subsidies aan lokale verenigingen voor de organisatie van zomerstages tegen racisme
voor jongeren.
Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 8.000,00 EUR:
- "Artistes de l'éducation" vzw - "Zomerstage voor jongeren tegen racisme" : 6.100,00 EUR;
- Sequenza" vzw - "Theater animatie: diversiteit & antidiscriminatie" : 1.900,00 EUR.
Artiklel 84201/33202 van de gewone begroting 2021 :

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2409276 (R)
Toekenning van subsidies aan verschillenden verenigingen voor acties ondernomen in het kader van
bevorderingen van gelijke kansen.
Een toelage toekennen aan de hierna volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 94.961,68 EUR op
artikel 84201/33202 van de gewone begroting :
1. "Im.pertinentes" vzw - «Brusselse Vrouwelijk handelaars in de kaart brengen» - 2.000,00 EUR;
2."Objectif Mouvement pour l’égalité des droits" vzw - «Migratie, Handicap en Inclusie Clap 2» -
3.000,00 EUR;
3."Cabaret Mademoiselle" vzw - «Cabaret Mademoiselle Niet voor Wolwassenen» - 3.000,00 EUR;
4."Cinergie" vzw - «Les Glaneuses, podcast» - 2.000,00 EUR;
5."Azwi" vzw - «Cinq minutes de gras !» - 2.000,00 EUR;
6."Zarafa" vzw - «Baby turnt !» - 2.000,00 EUR;
7."Le Wolf" vzw - «Brief aan mijn dochter, brief aan mijn zoon» - 2.000,00 EUR;
8."Initiatives solidarité 224" vzw - «Buurtsporten zonder culturele grenzen» - 2.000,00 EUR;
9.OHME vzw - «F.A.S.T (Femmes Arts Sciences Technologies) Vrouwen, Kunst, Wetenschappen,
Technologie» - 2.000,00 EUR;
10."La Garçonnière Prod." vzw - «Homografía/Homography» - 3.000,00 EUR;
11."Diogène" vzw - «Solidaire Diversiteit» - 2.000,00 EUR;
12."Les Jardins du 8ème jour" - NOKTO vzw - «Le 8ste groep» - 2.000,00 EUR;
13.Born to be Cheap vzw - «Queer Mais Trash» - 2.000,00 EUR;
14.RainbowHouse Brussels vzw afgekort RainbowHouse - «Fluidcity» - 2.000,00 EUR;
15."Interpôle" vzw - «Van top tot teen : tentoonstelling van de werken van migraten vrouwen» - 3.000,00
EUR;
16."Association socialiste de la personne handicapée" vzw, afgekort F.F.O. - "Gefilmde verhalen -
toegangkelijkheid van internet hosting pagina’s" - 2.000,00 EUR;
17."Transkids" vzw - «Wat betekent Trans ?» - 2.000,00 EUR;
18."Association socialiste de la personne handicapée" vzw - «Toegangkelijkheid van het internet site
www.centenaireduhandicap.be» - 2.123,68 EUR;
19.RainbowHouse Brussels vzw afgekort RainbowHouse - «L Festival» - 2.000,00 EUR;
20."Visites Particulières" vzw - «Steun aan een inclusieve Brusselse Media - Ket Brussels Queer Mag» -
2.000,00 EUR;
21.End Female Genital Mutilation-European Network vzw afgekort END FGM EU vzw -
«#EndFGM4All, Spotlight op multi-overlevende vrouwen» - 3.000,00 EUR;
22."Tels Quels" vzw - «Brochure “Go to Gynéco!”» - 2.000,00 EUR;
23.Verenigde Producties vzw - Activiteit «Autant pour Elles» - «Feministische wandelingen in Brussel» -
2.000,00 EUR;
24.Zoart vzw - «Fémini Festival #2 : De plaats van de vrouw in Kunst en Cultuur» - 2.000,00 EUR;
25."Centre d'Impulsion Socioprofessionnel et culturel" vzw - «Jonge sub-Sahara of Belgen van sub-Sahara
afkomst geconfronteerd met de uitdagingen van hun seksuele geaardheid of hun genderidentiteit in
Brussel» - 2.000,00 EUR;
26.EX-Aequo vzw - «Meertalige loket voor begeleiding en verwijzing, om de toegang tot gezondheids-
bronnen voor het LGBTQI-publiek te vergemakkelijken» - 3.000,00 EUR;
27."Union des Travailleu(r)ses du Sexe Organisé-e-s Pour l'Indépendance" vzw - «Onder Ons» - 2.000,00
EUR;
28."Genres Pluriels" vzw afgekort GPs - Festival «Tous les genres sont dans le culture 2021» - 2.000,00
EUR;
29."InQlusion" vzw - «Rainbow United» - 2.000,00 EUR;
30."L-Tour" vzw - Lancering van een nieuwe rubriek op de website "Deze (niet-herkende) vrouwen die de
wereld veranderen", reportage en interviews - 3.000,00 EUR;
31."Centre Librex" vzw - «Féministe toi-même 8ème édition» - 2.500,00 EUR;
32."Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine" - «Roma in beweging» - 2.000,00 EUR;
33."Université des Femmes" vzw - «Bewustmakingsacties voor een inclusieve stad : stadsplanning en
dagelijkse mobiliteitspraktijken van vrouwelijke zorgverleners in Brussel» - 2.000,00 EUR;
34.Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie - Buurthuis Willems "Project
«RESET» Ontsnap uit het dagelijkse leven in een pandemie" - 2.398,00 EUR;
35.Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie - Buurthuis Bockstael "Expo «Niet
conform» - 2.900,00 EUR;
36.Rainbow Ambassadors vzw - «Het bekend maken van de RainbowAmbassadors in de woon- en
zorgcentra van 1000 Brussel» - 2.000,00 EUR;
37.Brussel Onthaal vzw - «Vorming sociaal tolken» - 3.000,00 EUR;
38."Fédération des Multisports Adaptés" afgekort "Féma - Inclusive Badminton Festival - 2.040,00 EUR;
39.Merhaba vzw - Samen Veerkrachtig - 3.000,00 EUR;
40.  ASCADES (Association d'Aide aux Enfants en Carence Affective, Maltraités et en Décrochage
Scolaire)" vzw - Goal for girls - 3.000,00 EUR;
41.  ASCADES (Association d'Aide aux Enfants en Carence Affective, Maltraités et en Décrochage
Scolaire)" vzw - Go Go Goal - 3.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Stedenbouw - Plan - Planning - 2406034 (R)
Verlenging van de voorkoopperimeter "Manneken Pis" op het grondgebied van de Stad Brussel.
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering verzoeken, in uitvoering van artikel 260 van het BWRO, om de
voor een periode van 5 jaar verlengde voorkoopperimeter goed te keuren, afgebakend door de volgende
straten : Stoofstraat van nr. 31 tot nr. 65 (onpare zijde), Stoofstraat van nr. 24 tot nr. 52 (pare zijde),
Lievevrouwbroerstraat van nr. 14 tot nr. 28 (pare zijde), Lievevrouwbroerstraat van nr. 19 tot nr. 33
(onpare zijde), Zuidstraat van nr. 90 en nr. 92, Eikstraat van nr. 2 tot nr. 8 (pare zijde) en Eikstraat van nr.
1 tot nr. 11 (onpare zijde).- Het College van Burgemeester en Schepenen belasten met de uitvoering van
deze beraadslaging.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Stedenbouw - Plan - Planning - 2406401 (R)

Register 2021 van de leegstaande woningen op het grondgebied van de Stad (vastgesteld op 31/12/2020).-
Verslag over het beleid van de Stad tegen de leegstaande woningen.- Artikel 15, §1, alinea 2 en artikel 15
§6 van Hoofdstuk II "Openbaar beheersrecht van woningen" van de Brusselse Huisvestingscode.
Kennisnemen van het register 2021 van de leegstaande woningen op het grondgebied van de Stad
(vastgesteld op 31/12/2020) en van het verslag over het beleid van de Stad in de strijd tegen de
leegstaande woningen.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Stedenbouw - Plan - Planning - 2401942 (R)

Planning en Ontwikkeling.- Tijdelijke bezetting.- De Ligne 2-8.- Aanduiding.- Bezetting- en
subsidieovereenkomst.
Een investeringstoelage van 213.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Arty Farty Bruxelles", toekomstige
tijdelijke beheerder van het gebouw, gelegen De Lignestraat 2-8 te 1000 Brussel, en van een
werkingssubsidie van 60.000,00 EUR voor 2021 en 2022.- Artikel 93006/52252 van de buitengewone
begroting 2021 (onder voorbehoud van de aanneming van de begrotingswijzigingen door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Artikel
93006/33202 van de gewone begrotingen van 2021 en 2022 (onder voorbehoud in 2022 van de
inschrijving van de nodige kredieten en van de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie.- 2) Precaire bezettingsovereenkomst met betrekking tot
het gebouw gelegen De Lignestraat 2- 8 te 1000 Brussel tussen de vzw "Arty Farty Bruxelles" en de Stad
Brussel m.b.t. de subsidie voor het uitvoeren van werken in het gebouw en voor het beheer van de
tijdelijke bezetting.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Stedenbouw - Plan - Planning - 2410130 (R)

Aanhangsel aan de subsidieovereenkomst voor de tijdelijke bezetting m.b.t. het achterste linkergebouw
van het vastgoedcomplex, gelegen aan de Emile Bockstaellaan 160.
Aanhangsel aan de subsidieovereenkomst goedgekeurd door de Gemeenteraad op 07/12/2020 ten voordele
van vzw's "Picol, Partenariat, Intégration, cohabitation à Laeken" en "Samenleven -convivence" voor de
tijdelijke bezetting m.b.t. het achterste linkergebouw van het vastgoedcomplex, gelegen aan de Emile
Bockstaellaan 160 te 1020 Laeken.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2409685 (R)

Dossier nr. OPP/2021/025.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de
verbouwingswerkzaamheden van het toekomstige secretariaat, "Institut Bischoffsheim", Blekerijstraat 52
te 1000 Brussel.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 21.688,13 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 192121.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 447 van het College van 17/06/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2408380 (R)

Dossier nr. OPP/2021/052.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de pathologische studie
van "crèche Locquenghien", Locquenghienstraat 16 te 1000 Brussel.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 29.354,60 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 84407/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 192042.-
Investeringsproject nr. FH07-60-2018.- Lening : artikel 84407/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
404 van het College van 17/06/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[32] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2408669 (R)
Onderhoudscontract voor een periode van één jaar (van 01/10/2021 tot 30/09/2022) voor het onderhoud
van de afstandsbedienings-, de DDC (Honeywell) regel- en de communicatieinstallaties van de
verwarmingsinstallaties in verschillende gebouwen van de Stad.- Principe.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 5 firma's
in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek
nr. 21/4416.- Uitgave van 105.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verschillende artikels van de gewone
begrotingen van de jaren 2021 en 2022 (onder voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten en
van aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid) en 7% van de uitgave ten laste van de Politiezone.- Thesaurie.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 395 van het College van 17/06/2021, in toepassing van artikel 234, alinea 3 van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2406569 (R)

Vernieuwing van de stookplaats in de volgende gebouwen en afsluiten van een verzekering "alle
bouwplaats risico's" gebonden aan die werken :
- "Ecole primaire Reine Astrid" : Mutsaardlaan, 71 te 1020 Brussel;
- "Complexe Eburons" : Eburonenstraat, 46 te 1000 Brussel;
- "Institut De Mot-Couvreur" : Nieuwe Graanmarkt, 24 te 1000 Brussel.
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 21/4391 en desbetreffende aankondiging van opdracht.-
Uitgave voor de werken geraamd op 911.229,00 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse
verzekeringsverlener.- Uitgave van 2.022,85 EUR btw en alle belastingen inbegrepen.- Artikel
72208/72360 van de buitengewone begroting 2021 (projecten nr. FH08-11-2021 : 214.319,12 EUR en nr.
FH08-10-2021 : 180.000,00 EUR).- Artikel 73508/72360 van de buitengewone begroting 2021 (project
nr. FH08-18-2021 : 216.364,15 EUR).- Artikel 87966/72460 van de buitengewone begroting 2021
(project nr. AEK06-1-2014 : 273.955,56 EUR).- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting
2021 (project nr. FH08-162-2009 : 28.593,03 EUR).- Globale uitgave geraamd op 913.251,85 EUR btw
en alle belastingen inbegrepen.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2408509 (R)

Opdracht voor het verstrekken van technische bijstand gedurende een jaar (van 01/10/2021 tot
30/09/2022) voor het afstellen van verwarmingsketels op warm water, voor de elektriciteit en de regeling
van verwarmingsinstallaties.- Principe.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 4 firma's
in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek
nr. 21/4415.- Uitgave geraamd op 90.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikels 70068/12506, 76470/12506
en 84467/12506 van de gewone begrotingen van de jaren 2021 en 2022 (onder voorbehoud van
inschrijving van de nodige kredieten en van aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 394 van het College van 17/06/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2404746 (R)

Onderhoudscontract met totale waarborg voor een duur van vijf jaar van het geheel van de technische
installaties van de Zwembaden van Brussel, Reebokstraat 28 te 1000 Brussel, zwembaden en sportief
complex van Laken, Kerkeveldstraat 73/87 te 1020 Brussel, zwembaden en sportzaal, Lombardsijdestraat
120 te 1120 Brussel.
Openbare opdracht van diensten door openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 21/4323 en desbetreffende aankondiging van een
opdracht.- Jaarlijkse uitgave geraamd op 500.000,00 EUR exclusief btw, met name 3.025.000,00 EUR
btw inbegrepen voor vijf jaar.- Artikel 76470/12506 van de gewone begrotingen van 2022 en volgende
(onder voorbehoud van hun aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Openbare Patrimonium -  - Werkplaatsen - 2409842 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 32.824,93 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Lening : artikel 13766/74451.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 400 van het College van 17/06/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[37] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2409514 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011887, 011899, 011920 en 011934.- Totale raming
van 35.100,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikels van de buitengewone begroting van 2021.-
Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 108 van het College van 17/06/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2410735 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel het ontwerp, de redactie, de opmaak, het drukken en de
verdeling, gedurende 48 maanden, van het informatiemagazine van de Stad Brussel, 'De Brusseleir'
(CDA/011792/MGG).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/011792/MGG.- Uitgave van 2.000.000,00 EUR inclusief 6 en 21% btw.- Artikel
10401/12306 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten en de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en hun goedkeuring door
de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[39] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2406749 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen met het doel de levering,
gedurende 12 maanden, van reiniging- en hygiënisch materiaal (CDA/011951/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011951/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 55.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 7.000,00 EUR voor perceel 1, 23.000,00 EUR
voor perceel 2 en 25.000 EUR voor perceel 3, of 165.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 malen
verlengbaar is met 12 maanden.- Artikels 74451 en 74498 van de buitengewone begrotingen van 2021 en
2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting
van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 98 van het College van 17/06/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2405884 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van vrachtwagens met CNG-
motor voor het departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven vrachtwagens
(CDA/011847/PTL).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/011847/PTL.- Uitgave van 380.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 170.000,00
EUR voor perceel 1 (vrachtwagen uitgerust met een kiepbak) en 210.000,00 EUR voor perceel 2
(vrachtwagen uitgerust met een kiepbak en een kraan).- Artikels 13605/74353 (170.000,00 EUR voor
perceel 1) en 76605/74353 (210.000,00 EUR voor perceel 2) van de buitengewone begroting van 2021
voor de uitgave en artikels 13605/77353 (perceel 1) en 76605/77353 (perceel 2) van dezelfde begroting
voor de ontvangst uit de overname van de afgeschreven vrachtwagens.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[41] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2396159 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel, gedurende 48 maanden, de implementatie
en het onderhoud van een geolokalisatiesysteem voor het voertuigenpark van de Stad Brussel, met
inbegrip van het beheer van de verzamelde gegevens (CDA/011816/PTL).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek nr. CDA/011816/PTL.- Uitgave van 300.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/12412
van de gewone begrotingen van 2021 tot 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2022 tot 2025 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[42] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2410715 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel de inrichting en de organisatie, gedurende 48 maanden, van
een Omnikanaal Contact Center voor de Stad Brussel (CDA/011967/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek NR. CDA/011967/DDR.- Uitgave van 2.000.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel
13901/74760 van de buitengewone begrotingen van 2021 tot 2026 (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2022 tot 2026 door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[43] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2406836 (R)
Sport.- Vzw "Tanz der Zuckerfee Cie".- Werkingstoelage : 800,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage (De Roze Studio - Pole Dance School) van 800,00 EUR aan de vzw
"Tanz der Zuckerfee Cie".- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche

[44] Personeel - Human ressources -  - 2410375 (R)
Interne Communicatie.- Jaarrapport HR 2020.
Kennisnemen van het Jaarrapport Human Ressources 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2408757 (R)

PDR.- Project Poudrière.- Overdracht van een "ingesloten" gedeelte van een perceel verbonden aan het
"Institut De Mot Couvreur" (klein gedeelte van het perceel dat de toegang vormt tot het centrum Tour a
plomb), gelegen Slachtshuisstraat 22.
Principe van overdracht van een gedeelte van perceel 256 2N9 gelegen Slachthuislaan 22, zoals
aangegeven op het bijgevoegde plan dat "ingesloten" ligt in het naburig perceel 256 2L9, Slachthuisstraat
20.- De Grondregie mandateren om over te gaan tot de opdeling van het perceel en om te onderhandelen
over de overdracht aan de eigenaar van het naburig perceel van het kleine gedeelte dat ingesloten ligt in
perceel 256 2L9.

-----------------------------------------------------------------------
[46] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2408466 (R)

Vzw "Le Club des Petits Débrouillards de la Région Bruxelloise".- Specifieke toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de vzw "Le Club des Petits
Débrouillards de la Région Bruxelloise" voor de organisatie van schoolse workshops voor de leerlingen
van het Atheneum "Les Pagodes".- Artikel 76110/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2406958 (R)

Jeugd.- Sociale Verankering.- Programma 2016-2020.- Aanhangsel nr. 4 bij het Gemeentelijk contract
voor Sociale Verankering 2016-2020 van de Stad Brussel.- Verlenging van de Gemeentelijke contracten
tot 31/12/2022.
Het aanhangsel nr. 4 bij het Gemeentelijk contract voor Sociale Verankering 2016-2020 van de Stad
Brussel aannemen, goedgekeurd door het College van de Franse Gemeenschapscommissie van
14/11/2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[48] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2406828 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering, de plaatsing in het openbaar domein en
de aansluiting op de bestaande beheersoftware van 18 inrichtingen voor toegangscontrole met elektrisch
aangedreven inzinkbare paaltjes, met inbegrip van het preventief en curatief onderhoud gedurende 36
maanden.- Principe.- Dossier nr. TV/2021/90/EP.
Openbare procedure overeenkomstig de artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
TV/2021/90/EP.- Totale uitgave van 3.425.000,00 EUR incl. btw.- Artikel 42105/731/60 van de
buitengewone begroting 2021 voor een bedrag van 1.600.000,00 EUR incl. btw.- Artikel 42105/731/60
van de buitengewone begrotingen van 2022 en/of 2023, 2024, onder voorbehoud van de aanneming van de
begrotingen 2022 tot 2024 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid, voor een bedrag van 1.600.000,00 EUR incl. btw.- Artikel 42105/140/06 van de gewone
begrotingen 2022 tot 2024, onder voorbehoud van de aanneming van de begrotingen 2022 tot 2024 door
de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid, voor een bedrag van
225.000,00 EUR incl. btw.- Investeringsproject nr. AEK05-92-2009.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2409560 (R)

Toekenning van een toelage van 20.000,00 EUR aan "Ride Your Future" vzw.
Toekenning van een toelage van 20.000,00 EUR aan de vzw "Ride Your Future" ter bevordering van het
gebruik van de fiets in Brussel door het implementeren van leuke, sociale en pedagogische activiteiten
tussen juli en september 2021.- Artikel 41006/33202 van de gewone begroting van 2021.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
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[50] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2410711 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een opdracht van studie en analyse van
snelheidsmetingen op het grondgebied van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier nr. 0602/M004/2021.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. 0602/M004/2021.- Uitgave van 213.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2021.- Project nr. BD06-3-2019.-
Lening : artikel 41006/96151.

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

[51] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2410715 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de inrichting en de organisatie, gedurende 48 maanden, van
een Omnikanaal Contact Center voor de Stad Brussel (CDA/011967/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek NR. CDA/011967/DDR.- Uitgave van 2.000.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel
13901/74760 van de buitengewone begrotingen van 2021 tot 2026 (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2022 tot 2026 door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.

Zie punt 42
-----------------------------------------------------------------------

[52] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2410696 (R)
Aanpassing van de verordening betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing of renovatie
van winkelgevels.
1) Wijziging van het toepassingsgebied van de verordening aangenomen door de Gemeenteraad op
09/11/2020 door de woorden "centrale lanen en de rand van de Beurs" te vervangen door "het grondgebied
van de Stad Brussel" in de titel van de verordening en in de artikelen 1 en 5.- 2) Bijlage 1 die de omtrek
van de premie specificeert schrappen.- 3) Toevoeging aan de bijlage betreffende de gesubsideerde
werkzaamheden van een punt "Voorwaarden" waarin de verplichting wordt vastgelegd om duurzame
materialen te gebruiken met een van de milieulabels die aan het einde van het betreffende punt worden
vermeld goedkeuren.- 4) Toevoeging aan de lijst van gesubsidieerde werkzaamheden dat "studiekosten
kunnen worden gesubsidieerd als de werken werden uitgevoerd" aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2405942 (R)
Vzw Werkcentrale de l'Emploi.- Buitengewone toelage 2021.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Werk Centrale de l'Emploi waarin de verbintenissen en
betalingsmodaliteiten vastgelegd worden m.b.t. de investeringstoelage voor een totaal bedrag van
25.000,00 EUR voor de aanpassingswerken aan het gebouw gelegen Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel en
aan de gedecentraliseerde bijkantoren.- Artikel 85109/52252 van de buitengewone begroting van 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2411048 (R)
Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Installatie van een
definitive elektriciteitskast voor de markt op de Margaretasquare.
Opdracht van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016, volgens de offerte ontvangen van Sibelga voor een totaalbedrag van 7.443,32 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 2021/52009/72460 van de buitengewone begroting 2021.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 434 van het College van 17/06/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[55] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2409556 (R)
Projectovereenkomsten 2021 die aangehecht zullen worden aan de raamovereenkomst tussen
Hub.Brussels (Brussels Agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven) en de Stad.
De project-fiches aannemen die de raamovereenkomst tussen de Stad Brussel en Hub.Brussels,
goedgekeurd door de Gemeenteraad op 21/10/2019, vervolledigen :
- Business Network (info-sessies en networking avonden tussen ondernemers in de brusselse wijken);
- Commerciële vestigingen (detectie en begeleiding van nieuwe commerciële bevestigingen);
- Stedenbouwkundige ondersteuning voor handelsdossiers (begeleiding betreffende de
stedenbouwkundige procedures voor nieuwe bevestigingen op het grondgebied van de Stad);
- Opensoon BXXL (co-financiering ten gunste van de winnaars van de opensoon wedstrijd);
- Jury Kokotte BXXL (samenwerking om de uitbaters van de horeca pop-up gelegen op
beenhouwersstraat 30 te selecteren);
- Valorisatie Ambachtelijk Label (samenwerking om de ambachten van de Stad te promoteren);
- Oproep voor projecten gericht op handelaarsverenigingen (informatie delen over de kandidaturen van
handelaarsvereinigingen in het kader van oproepen naar projecten van de Stad en van het Gewest);
- Zachte Logistiek (samenwerking om de leveringen met cargofiesten te onwikkelen);
- Voetgangerstromen - Automatisering (uitwisseling van deskundigheid, ervaring en gegevens betreffende
de bezoekersstromen binnen de handelswijken van de Stad).

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

[56] Demografie - Centraal secretariaat DEM -  - 2399661 (R)
Oprichting van een registratiebureau voor de activering van numerieke sleutels.- Gebruiksovereenkomst
voor de toepassing "Lokale registratie Autoriteit Toepassing" (LRA) van de FOD Beleid en
Ondersteuning, DG Digitale Transformatie ("FOD BOSA DG DT").
Aanneming van de gebruiksovereenkomst voor de toepassing "Lokale Registratie Autoriteit" (LRA) van
de FOD Beleid en Ondersteuning, DG Digitale Transformatie ("FOD BOSA DG DT").

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2407719 (R)
Subsidies.- Projectoproep Internationale Solidariteit 2021.
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1) De som 50.000,00 EUR op artikel 21/15001/33202 die per vergissing, op de lijst van overdrachten, aan
de de veertiendaagse Internationale Solidariteit werd toegekend vrij maken en dit bedrag gebruiken voor
de Projectoproepen.- 2) Subsidies worden toegekend aan volgende verenigingen voor een totaalbedrag van
148.353,00 EUR op artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2021 :
A. Sensibilisatie van Brusselaars over thema’s en vraagstukken rond Internationale Solidariteit :
1. "Action et Recherche Culturelles", afgekort ARC vzw : "Behind the label : Fast-Fashion Resistance
Day", btw 418.719.207 : Bewustwording van de overconsumptie aan textiel en de problemen die deze
industrie met zich meebrengt en de bestaande alternatieven voor consumenten. Voorgestelde subsidie :
4.000,00 EUR.
2. "Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, IHECS" vzw, btw 458.880.274 : "Aarde!".
Tentoonstelling van een Congolese cartoonist en bewustmaking over de vernietiging van onze planeet en
de gevaren op korte termijn van vervuiling en ontbossing. Voorgestelde subsidie : 3.940,00 EUR.
3. "Arts et Publics" vzw, btw 845.440.023 : "Van papa tot friet : een reis door videogames".
Bewustwording van de banden tussen Europa en Latijns-Amerika door middel van workshops en het
ontwerpen van videogames met jongeren van 18-25 jaar. Voorgestelde subsidie : 3.550,00 EUR.
4. "Service International de Recherche d’Education et d’Action sociale, SIREAS" vzw, btw 447.241.660 :
"Laten we onze gedachten dekoloniseren". Reflectiemoment over kolonisatie, de uitdagingen en de
gevolgen ervan via workshops rond creatieve expressie, een voorstelling-debat en animaties. Voorgestelde
subsidie : 4.000,00 EUR.
5. "Viva Salud" vzw : "Defend the Defenders", btw 418.282.311 : Bewustwording van de groten publiek
voor de mensenrechten en hun schendingen gedurende de dag Internationale mensenrechtenwetgeving.
Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
6. "Clowns Sans Frontières" vzw, afgekort CSF, btw 473.791.748 : "La Caravane de la Solidarité".
Sensibilisatie van een jong publiek over de realiteit van conflicten tussen gemeenschappen en culturele
diversiteit aan de hand van circus en spel. Voorgestelde subsidie : 3.760,00 EUR.
7. "War-Affected People's Association, WAPA International" vzw, btw 537.407.021 : "De oorlog is geen
kinderspel". Digitalisering van een bestaande educatieve tool gemaakt in samenwerking met het Rode
Kruis over het thema kindsoldaten. Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
8. "Commission Justice et Paix Francophone" vzw, btw 418.399.305 : "Digitale campagne voor een
sobere en duurzame transitie". Digitale campagne om het bewustzijn te vergroten en empowerment van
jongeren van 18-30 jaar voor een ecologische en inclusieve transitie. Voorgestelde subsidie : 4.000,00
EUR.
9. "Laïcité et Humanisme en Afrique Centrale" vzw, btw 464.147.473 : "Kijk en reflectie op de 60 jaar
onafhankelijkheid van de DR Congo". Bewustwording van het Belgisch koloniale verleden en zijn
repercussies vandaag via het toneelstuk "Qui est blanc dans cette histoire" door Raphaëlle BRUNEAU.
Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
10. "Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie" vzw, in afgekort CNAPD vzw, btw
467.256.918 : "NAVO laat het ons weten!". Informeren over de werking van internationale betrekkingen
zoals de NAVO en reflectie op de collectieve opbouw van een cultuur van vrede. Voorgestelde subsidie :
4.000,00 EUR.
11. Socialistische Solidariteit vzw, afgekort FOS, btw 432.552.989 : "Desperate Housewives". Campagne
op sociale media en in de straten van Brussel om bewustwording te creëren over de ongelijke positie van
vrouwen op de arbeidsmarkt. Voorgestelde subsidie : 3.000,00 EUR.
12. Vriendschap Zonder Grenzen, feitelijke vereniging "Vriendschapsontbijt met vluchtelingen".
Bewustwording van de realiteit van vluchtelingen aan de hand van een wekelijkse voedseldistributie voor
vluchtelingen en hun getuigenissen. Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
13. "Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia" vzw, in afgekort OIDHACO, btw
809.858.542 : "Informeren over de waarheid van het gewapende conflict in Colombia". Bewustwording
van het belang van het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC aan de hand van het
rapport over het conflict van de "waarheidscommissie". Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
14. "Action Damien" vzw, btw 406.694.670 : "Global Citizen Ambassadors". Bewustwording van
jongeren over het verband tussen infectieziekten en armoede en de beperkte toegang tot gezondheidszorg.
Voorgestelde subsidie : 3.000,00 EUR.
15. EU-LAT Network vzw / Red EU-LAT asbl, btw 862.077.404 : "Bewustzijn over lobbywerk voor
Latijns-Amerika bij de Europese instellingen". Webinair over de belangenbehartiging bij de Europese
Unie over thema's als geslacht, milieubescherming en bedrijfsverantwoordelijkheden in Latijns Amerika.
Voorgestelde subsidie : 1.800,00 EUR.
16. "Caritas International Belgium" vzw, btw 410.644.946 : "Van conflict naar dialoog : getuigenissen en
workshops in Niger en de DRC". Bewustmaking over het belang van sociale cohesie en vrede in een
context van instabiliteit en volksverhuizingen. Voorgestelde subsidie : 4.000,00 EUR.
B. Projecten ontwikkelingssamenwerking :
17. Edukado, btw 887.410.834 : Renovatie van een school en inrichting van infrastructuur voor zonne-
energieproductie in Senegal. Voorgestelde subsidie : 5.000,00 EUR.
18. "Action pour le Développement Internationa" vzw, afgekort ADI, btw 889.369.476 : Inrichten van een
biologisch landbouwproductiesysteem - een gemeenschappelijke moestuin om de voedselzekerheid in
Colombia te garanderen. Voorgestelde subsidie : 7.992,00 EUR.
19. "Centre d’Aide et Formation Entrepreuneuriales" vzw, afgekort CAIFEN, btw 898.310.565 : Project
voor het opstarten van een coöperatieve varkensfokkerij in het dorp Mbio, gemeente Maluka in de DRC.
Voorgestelde subsidie : 8.000,00 EUR.
20. "Coordination Haali-Pular Guinée de Belgique" vzw, kortweg Co-Haali Pular, btw 833.173.085 :
Bouw van een basisschool in Missidé Hamdallaye - Prefectuur van Télimélé in Guinee Conakry.
Voorgestelde subsidie : 7.995,00 EUR.
21. "Comité Belge de soutien au peuple Sahraoui" vzw, btw 461.686.544 : Culturele animatie in een
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Sahrawi vluchtelingenkamp in Algerije en uitrusting van de muziekacademie ter plaatse. Voorgestelde
subsidie : 7.000,00 EUR.
22. "Association des ressortissants de Télimélé et Amis de Belgique" vzw, afgekort ARTAB, btw
887.681.840 : Ontwikkeling en uitrusting in zonnepompen van 2 waterputten met drinkwater in het dorp
Botoko in Guinee Conakry. Voorgestelde subsidie : 8.000,00 EUR.
23. "Collectif Drépanocytose", btw 628.571.678 : Alternatieve training en socio-professionele integratie
van kwetsbare jongeren inTshumbe via de oprichting van een fietsatelier. Voorgestelde subsidie : 8.000,00
EUR.
24. "Centre d'Accueil, de Recherche, d'Insertion et d'Animation" vzw, btw 415.018.755 : Verbetering van
de gezondheid van kinderen in de gemeente Nguigmi in Niger door de aanleg van moestuinen in scholen
ter bevordering van de teelt van geneeskrachtige planten en planten met een hoge voedingswaarde.
Voorgestelde subsidie : 7.981,00 EUR.
25. Toestand vzw, btw 846.221.169 : Technische en culturele samenwerking tussen Brussel en Saint-
Louis in Senegal voor organisatorische en artistieke capaciteitsopbouw voor jongeren, vrouwen en vissers
van de gemeenschappen in Barbarie. Voorgestelde subsidie : 7.835,00 EUR.
26. "Maison de la Famille - Willy Peers" vzw, btw 461.676.745 : Ondersteuning van de training en
renovatie van mentale gezondheidsafdeling in het "Hôpital Basr" van Beitjala / Bethlehem en vooral de
programma's voor vrouwen en kinderen. Voorgestelde subsidie : 5.500,00 EUR.
27. "Union Nationale des Mutualités Socialistes, UNMS - Solidaris", btw 411.724.220 : Ontwikkeling en
implementatie van een operationeel systeem om tegen HIV en seksueel en gendergerelateerd geweld te
bestrijden en de bevordering van mensenrechten in scholen in Masina/Kinshasa. Voorgestelde subsidie :
8.000,00 EUR.
28. KIYO NGO voor de rechten van het kind vzw, btw 416.867.297 : Socio-economische integratie van
jongeren voor vrede en ontwikkeling in Burundi. Voorgestelde subsidie : 8.000,00 EUR.

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

[58] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2410105 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-044.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 21-0500-365, 21-0500-412.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
4.207,17 EUR (incl. btw).- Artikels 87605/744/51 en 87605/724/60 van de buitengewone begroting 2021.-
Investeringsprojecten nrs. KL05-486-2009 en KL05-470-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 439 van het College van 17/06/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2393901 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg van verscheidene modellen van afsluitingen
op het grondgebied van de stad Brussel of door haar beheerde terreinen, gedurende 12 maanden en
verlengbaar voor 4 jaar maximum.- Principe.- Dossier nr. TV/2021/109/EV.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/109/EV.- Totale uitgave van 400.000,00
EUR btw inbegrepen (100.00,00 EUR per jaar).- Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting
van 2021, 2022, 2023 en 2024, onder voorbehoud van de aanneming van de begrotingen 2022, 2023 en
2024 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.-
Investeringsproject nr. KZ05-4-2018.- Werf : 189894.- Onderhoud : 189895.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2402754 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en de plaatsing van een vermoedelijke
hoeveelheid van 67 ingebouwde kleedkamerkasten (36 zonder banken, 31 met banken) en 2 banken in de
gebouwen van het Departement Wegeniswerken.- Principe.- Dossier nr. TV/2021/81.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/81.- Uitgave van 67.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikelen
87605/741/51 en 76605/741/51 van de buitengewone begroting van 2021 (Investeringsprojecten nrs.
KL05-476-2009 (36.000,00 EUR) en ZJ05-19-2019 (31.000,00 EUR)).- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 207 van het College van 17/06/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[61] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2402402 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg en de plaatselijke herstelling van paden en
wandelwegen met dolomietgrind in verschillende groene ruimten van de Stad Brussel tijdens een periode
van 12 maand (verlengbaar voor 4 jaar maximum).- Principe.- Dossier nr. TV/2021/103/EV.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/103/EV.- Uitgave van 480.000,00 EUR btw
inbegrepen (120.000,00 EUR btw inbegrepen/jaar).- Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting
2021 à 2025, onder voorbehoud van de aanneming van de begrotingen 2022, 2023, 2024 en 2025 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan aan de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr.
AEK05-50-2016.- Werf : 191019.- Onderhoud : 191020.- Lening.

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

[62] Stedenbouw - Administratieve directie -  - 2410786 (R)
Aanbevelingen betreffende de colivingwoning.
Kennisnemen van de aanbevelingen betreffende de colivingwoning.

-----------------------------------------------------------------------
[63] Stedenbouw - Administratieve directie -  - 2410072 (R)

Aanbevelingen betreffende studentenwoningen.
Kennisnemen van de aanbevelingen betreffende studentenwoningen.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2409189 (R)

Verwerving voor openbaar nut van een goed gelegen Lommerweg, gekadastreerd Florelaan, Brussel 22de
divisie, sectie R, nr. 267X5.
De verzending toelaten van een bod tot aankoop in volle eigendom voor een bedrag van 1,00 EUR voor
het gebouw gelegen Lommerweg gekadastreerd Florelaan, 22de divisie, sectie R, nr. 267X5.- Artikel
93006/71260 van de buitengewone begroting 2021.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Stedenbouw - Plan - Planning - 2408440 (R)

Coördinatie Water.- Studie- en adviesopdracht (jaar 2021) : begeleiding van de gemeentediensten bij hun
waterwerkprojecten.
Opdracht van geringe waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. 21/Plan/Aanbesteding_Advies_Waterwerken.- Totale uitgave van 28.925,00 EUR
btw exclusief, hetzij 35.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 93006/74760 van de buitengewone
begroting 2021.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 225 van het College van 17/06/2021, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Stedenbouw - Plan - Planning - 2406675 (R)

Toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of renovatie van gevels.- Reglement.
Het reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing of renovatie
van gevels aannemen, dat het reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de
verfraaiing of renovatie van gevels van gebouwen in de centrumlanen en de Beurs, aangenomen op
04/07/2016, wijzigt.

-----------------------------------------------------------------------
[67] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2397799 (R)

20 PLAN - Rooilijnwijzigingsplan - Wijk begrepen tussen Zwaluwen, Laeken, Nieuwbrugstraat, Adolphe
Maxlaan en De Brouckèreplein.- Plan 7459.- Definitieve aanneming.
Definitief aannemen van het rooilijnplan nr. 7459.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2409261 (R)

21 PLAN TOPO.- Mariëndaal.- Principeakkoord op de rooilijnwijziging en op de uitwisselingen van
percelen tussen de Stad en de aanvrager.
1) Principeakkoord geven op het rooilijnwijzigingsplan nr. 7498.- 2) Principeakkoord geven op de
uitwisselingen van percelen te doen tussen de Stad en de aanvrager.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[69] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2405286 (R)

Burgerbegroting 2020.- Project "Moestuin".- Toelage van 10.000 EUR.- Overeenkomst.
De overeenkomst die de Stad en "Autour du monde Asbl" voor deze toelage bindt aannemen, in het kader
van de Burgerbegroting 2020, project "Moestuin".

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2410510 (R)

"Oproep innoverende burgerinitiatieven 2021".- Vzw "L'Estampille" "espace d'art et de création".-
Toelage : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw "l’Estampille" "espace d'art et de création",
Paviastraat 75 te 1000 Brussel, ter ondersteuning van het burgerproject "Solidaire bibliotheek", onder
voorbehoud dat de vzw de nodige toelatingen heeft gekregen om de boekenkast te installeren.- Artikel
10491/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[71] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2410873 (R)

"Oproep innoverende burgerinitiatieven 2021".- Vzw "Le Club des Petits débrouillards de la Région
bruxelloise".- Toelage : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw "Le Club des Petits Débrouillards de la Région
Bruxelloise" ter ondersteuning van het burgerproject "Activiteiten in het hart van de wijk".- Artikel
10491/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2410458 (R)

"Oproep innoverende burgerinitiatieven 2021".- Vzw "De Markten".- Toelage : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw "De Markten", Oude Graanmarkt 5 te 1000
Brussel, ter ondersteuning van het burgerproject "VazzY".- Artikel 10491/33202 van de gewone begroting
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2405557 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen : Operatie 1.03 «Abrikozenbomen».- Overeenkomst gedelegeerde
begunstigde tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en het OCMW van Brussel. (Ref.
20210531)
De overeenkomst aannemen tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Stad Brussel en het OCMW
van Brussel met als voorwerp de delegatie van de uitvoering van operatie 1.03 "Abrikozenbomen",
evenals de modaliteiten en voorwaarden voor de controle en de overdracht van de subsidie die wordt
toegekend in het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2405554 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen : operatie 6.00.- Oproep tot burgerinitiatieven “Made in Marollen”
4de editie.- Participatiereglement.- (Ref. 20210525).
Aannemen van het participatiereglement van de 4de editie van de oproep tot burgerinitiatieven "Made in
Marollen", georganiseerd in het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba

[75] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2410450 (R)
Toerisme.- Vzw "Design September".- Specifieke toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw "Design September" voor de
realisatie van het project "Designers September 2021".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[76] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2409611 (R)

Cultuur.- Vzw "Impulsion Dance".- Specifieke toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 1.000,00 EUR aan de vzw «Impulsion Dance» voor het project
"Fill your mind".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[77] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2410181 (R)
Stiching van algemeen nut "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".- Toelage : 250.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 250.000,00 EUR aan de stiching van algemeen nut "Koninklijke Vlaamse
Schouwburg" als exploitatiekosten.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2409403 (R)

Vzw "Feed The Culture".- Werkingstoelage : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 2.500,00 EUR aan de vzw "Feed The Culture".- Artikel
76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2410841 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Initia, bureau kunst- en cultuurinitiatieven" : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 2.500,00 EUR aan de vzw "Initia, bureau
kunst- en cultuurinitiatieven" voor het Project "Video Art in Atelier Arthur Rogiers 2021".- Artikel
76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[80] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2410751 (R)

Cultuur.- Vzw "Amadeus & Co".- Specifieke toelage : 8.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 8.000,00 EUR aan de vzw "Amadeus &
Co" voor de organisatie van het evenement "Festival Midsummer Mozartiade 2021" verdeeld als volgt :
1) 4.000,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021;
2) 4.000,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[81] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2409439 (R)

Cultuur.- Vzw "L'Estampille, espace - rencontre".- Werkingstoelage : 400,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 400,00 EUR aan de vzw "L'Estampille, espace - rencontre".-
Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2409480 (R)

Cultuur.- Vzw "L'Ilot".- Specifieke toelage : 5.210,00 EUR.
Toekennen van een specifiek toelage van 5.210,00 EUR aan de vzw "L'Ilot" voor de editie 2021 van de
"Matrimonium Dagen".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[83] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2409039 (R)

Cultuur.- Vzw "Travers Emotion".- Specifieke toelage : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw «Travers Emotion» voor de
organisatie van het «Royal Park Music Festival» 2021.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting
2021.

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