
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 31 mei 2021 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[101] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2404864 (R)

OAGM-overeenkomst 2020 tussen de Stad Brussel en de Federale Staat.
Aanneming van de OAGM-overeenkomst "Subsidieovereenkomst betreffende de aanwerving van
personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de periode 2020" tussen de Stad
en de Federale Staat (FOD Justitie).

-----------------------------------------------------------------------
[102] Demografie - Demo III -  - 2406530 (R)

Overeenkomst tussen de Stad Brussel, het OCMW en de Buurthuizen.
De tekst van de overeenkomst tussen de Stad Brussel, het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn en de publiekrechtelijke vereniging Buurthuizen- Centrum voor maatschappelijke
buurtorganisatie, aannemen die de inbreng alsook de verplichtingen van elke partij vaststelt.

-----------------------------------------------------------------------
[103] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2400075 (R)

Beurs.- Addendum nr. 1 bij de overeenkomst van 29/11/2016 met betrekking tot het project Bierpaleis in
het kader van de EFRO-doelstelling 2020 "Investeren in groei en werkgelegenheid".
Aanneming van de wijzigingen aan de assen 2 en 3 van de overeenkomst van 29/11/2016 zonder
prijswijzigingen.

-----------------------------------------------------------------------
[104] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2402740 (R)

Dossier nr. OPP/2021/031.- Overheidsopdracht van werken voor de verbouwing van de doucheruimten tot
sanitair en de volledige renovatie van het tweede sanitairblok in de basisschool Congrès-Dachsbeck,
Onderwijsstraat 96, 1000 Brussel.- Gunning met meeruitgave.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 61.832,68 EUR
(btw incl.) in vergelijking met de raming van de opdracht.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone
begroting van 2021 (project nr. FH08-1-2021).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 296 van het
College van 27/05/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[105] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2396007 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de organisatie, gedurende 24
maanden, van vormingen en intervisiesessies voor directies van de Franstalige scholen van de Stad
Brussel (CDA/011827/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011827/BEN.- Uitgave over 24
maanden van 50.000,00 EUR inclusief 21% btw of 100.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Artikel 70008/12202 van de gewone begrotingen van 2021 tot 2023
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van
2022 en van 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Kennisnemen van de beslissing nr. 316 van het College van 27/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[106] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2404978 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als doel de supervisie, tot 31/12/2022, van bepaalde
hostomgevingen (kinderdagverblijven, peutertuinen en kinderopvang) van de Stad Brussel
(CDA/011932/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011932/DDR.- Uitgave van
80.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 84407/12204 van de gewone 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).- Kennisnemen
van de beslissing nr. 318 van het College van 27/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2406786 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011942.- Totale raming van 12.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de
punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 320 van het College van 27/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2405657 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011636.- Totale raming van 36.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de
punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 76 van het College van 27/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2405560 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011862.- Totale raming van 850,00 EUR inclusief btw.-
Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van de punten 1
tot 3 van de beslissing nr. 74 van het College van 27/05/2021 overeenkomstig artikel 234 §3, 1e lid, 2e
zin, van de nieuwe gemeentewet.

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

[110] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2406067 (R)
Protocolakkoord inzake gezamenlijke diplomering voor de bachelor Directieassistent.
Protocolakkoord tussen het "Institut des Carrière Commerciales (ICC)" en de "Haute Ecole Francisco
Ferrer (HEFF)", instellingen voor hoger onderwijs van de inrichtende macht van de Stad Brussel, inzake
gezamenlijke diplomering voor de bachelor Directieassistent.

-----------------------------------------------------------------------
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[111] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2406544 (R)
Vzw "Art-Gana Production".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Een toelage van 5.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Art-Gana Production", voor de uitvoering van de
show "vertel me je emoties" in het basisonderwijs.- Artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[112] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2405244 (R)

"Ecole préparatoire Dachsbeck", Rollebeekstraat 22 te 1000 Brussel.- Plaatsing van een
luchtafzuigingseenheid die uitgeeft op de speelplaats door de handelszaak gelegen Rollebeekstraat 38.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en Devolder N.V. vertegenwoordigd door mevr. Anne DERIXHON
en "Cave 1929" vertegenwoordigd door dhr. Guillaume BRAYEL betreffende het plaatsen van een
luchtafzuigingseenheid.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2398731 (R)

Jeugd.- Factuur JADI.- Goed nr. 190970.
Uitgave van 148,50 EUR btw inclusief.- Artikel 76150/74451 "Jeugd - Aankoop van machines en
bedrijfsuitrusting" van de buitengewone begroting 2021 (project nr. FH50-224-2009), voor het betalen van
de onkosten aangaande de aankoop en levering van een magnetronoven in het Cultureel- en Sportief
Centrum Hageltoren, gelegen Slachthuisstraat 24 te 1000 Brussel.- Kennisnemen van de beslissing nr. 164
van het College van 27/05/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[114] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2398569 (R)
Nieuw Kermisreglement.
Het nieuw gemeentelijk kermisreglement aannemen.

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

[115] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2404867 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-038.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-352.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 5.823,11 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/735/60 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. KL05-474-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 199 van het College van 27/05/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[116] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2403512 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-036.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 21-0500-329 en 21-0500-330.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
4.597,52 EUR (incl. btw).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2021.-
Investeringsproject nr. KL05-486-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 197 van het College
van 27/05/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[117] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2406777 (R)
Wittouck complex, Louis Wittouckstraat 46 te 1020 Brussel.- Bezettingsovereenkomst ter bede in het
kader van een werf.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel, dhrn. Truong Son en Vien Giac HA THUC, eigenaars van het pand
gelegen aan de Louis Wittouckstraat 48 te 1020 Brussel en de onderneming «DD-ISOLATION» (bv Pro
Immo Life) vertegenwoordigd door dhr. Philippe DECOURTY voor de bezetting ter bede van 01/06/2021
tot 18/06/2021 van het perceel 35S Wittouckstraat 46, eigendom van de Stad, om aan de eigenaars van nr.
48 toe te laten renovatiewerken uit te voeren aan de aangrenzende puntgevel.

-----------------------------------------------------------------------
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[118] Stedenbouw - Plan - Planning - 2405256 (R)
Projectoproep 2021.- Hellingen van het Justitiepaleis.- Aanwijzing kandidaten.
Toekenning van een subsidie van 16.637,50 EUR aan "Vrienden van het Huizeke", van 16.300,00 EUR
aan het collectief "Dallas", van 7.376,20 EUR aan "Foyer des Jeunes des Marolles", van 1.000,00 EUR
aan "Itinéraire AMO" en van 8.686,30 EUR aan "First Urban Tractor", voor een totaalbedrag van
50.000,00 EUR.- Artikel 93006/33202 van de gewone begroting van 2020.- Thesaurie.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren

[119] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2405744 (R)
Duurzaam Wijkcontract Helihaven-Antwerpen : Opmaak basisdossier : fase diagnose, fase prioriteiten.-
Reglement oproep tot sociaaleconomische projecten. (Ref. 20210519)
Kennisnemen van de fase diagnose, de fase prioriteiten en het reglement dat het kader en de modaliteiten
bepaalt van de oproep tot het indienen van projecten die tot doel heeft op basis van 3 thema's en 10
prioriteiten de sociaaleconomische projecten te bepalen die zullen worden opgenomen in het programma
van het basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract Helihaven-Antwerpen.

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

[120] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2404807 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "VKRS" : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "VKRS" voor de organisatie van het
"VKRS Festival" bij de Rijke Klaren op 11 en 12/06/2021.- Artikel 76210/33202 van de gewone
begroting 2021.

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

[121] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2407019 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevr. EL BAKRI, dhr. BAUWENS en mevr. DHONT,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie als steun aan het Palestijnse volk, die beoogt om sancties in te stellen tegen de Staat
Israël zolang deze het internationale recht niet naleeft.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2407554 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. OURIAGHLI, mevr. HOESSEN en mevr. PERSOONS,
Gemeenteraadsleden, namens de fracties PS, ECOLO-GROEN en Change.Brussels.
Voorstel van motie die de naleving vraagt van het staakt-het-vuren tussen de oorlogsvoerende
mogendheden alsook de stopzetting van de annexatie van Palestijnse gebieden door de Staat Israël.

-----------------------------------------------------------------------
Vragen

[123] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2406981 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de weigering om Manneken-Pis op 20/05/2021 te kleden met een traditioneel Cubaans
kostuum en de rol van de Cubaanse Ambassade in deze beslissing.

-----------------------------------------------------------------------
[124] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2407289 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de maatregelen die het Brussels Gewest heeft aangekondigd om de lagere
vaccinatiegraad van de Brusselaars tegen te gaan, alsmede de samenwerking hierrond met de gemeenten
en in het bijzonder met de Stad Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
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[125] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2407269 (R)
Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het wegtakelen van een voertuig waarop een bericht tegen de Tram in Neder-over-
Heembeek was aangeplakt, zonder dat er een overtreding werd begaan, op 20/10/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[126] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2407275 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verkeersonveiligheid in de Leopold I-straat.

-----------------------------------------------------------------------
[127] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2407279 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toekomstige zomerevenementen waaronder "Arena Five", "Hello Summer", het
geplande evenement in het Ossegempark en de Zuidfoor.

-----------------------------------------------------------------------
[128] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2407375 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het beheer van de demonstratie ter ondersteuning van de Palestijnen en de opvolging
van de antisemitische uitspraken.

-----------------------------------------------------------------------
[129] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2407387 (R)
Vraag van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de parkeerproblematiek in straten die op het grondgebied van twee gemeenten liggen en
het gebrek aan harmonisatie wat betreft de bewonerskaarten of verkeersborden.

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