
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 14 januari 2019 te 17 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Verkiezing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2219494 (R)
Verkiezing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
Verkiezing van 15 werkende leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en aanstelling van hun
opvolgers (kandidatenlijst bijgevoegd).
(Voordrachtakten en taalaanhorigheidsverklaringen te raadplegen op het Secretariaat van de
Vergaderingen)

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

[3] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2219466 (R)
Centrumlanen.- Aanvullende studies.
Uitgave voor de aanvullende studies ten laste van de Stad zijnde 109.086,82 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 10406/74760 van de buitengewone begroting van het dienstjaar 2018.- Investeringsproject nr.
YM06-1-2014.- Lening : artikel 10406/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2098850 (R)

Overeenkomst tussen de Stad en "Samusocial".
Overeenkomst 2016 tussen de Stad en "Samusocial" betreffende de overdracht van een subsidie van
311.780,00 EUR toegekend in het kader van het Progamma stedelijk Beleid 2016.- Deze overeenkomst
annuleert en vervangt de overeenkomst van 27/06/2016 en het aanhangsel van 26/06/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2098912 (R)

Overeenkomst 2016 tussen de Stad en het OCMW.
Overeenkomst 2016 tussen de Stad en OCMW betreffende de overdracht van een subsidie van 510.187,00
EUR toegekend in het kader van het Programma stedelijk Beleid 2016.- Deze overeenkomst annuleert en
vervangt de overeenkomst van 27/06/2016 en het aanhangsel van 26/06/2017.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2217458 (R)

Grootstedenbeleid.- Toekenning en vastlegging van de begroting 2018 GSB Samusocial voor phasing in.
Een bedrag van 245.244,70 EUR toekennen voor de vzw Samusocial voor phasing in.- Artikel
18/84942/33202 van de gewone begroting 2018.

-----------------------------------------------------------------------
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[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2219959 (R)
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van 14/12/2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen.- Algemene beslissing.
Voor de ambstermijn 2018-2024 de algemene beslissing vaststellen zoals bepaald in artikel 4 § 1 van de
Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van 14/12/2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse
openbare mandatarissen.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2217101

(R)
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk te Ukkel.- Begroting 2019.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2019 van de Onze-Lieve-Vrouw van de
Rozenkranskerk te Ukkel, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2217196

(R)
Sint-Rochuskerk.- Begroting 2019.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2019 van de Sint-Rochuskerk, in
evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2217104 (R)

Ter beschikking stellen van de begrotingskredieten van de buitengewone begroting 2019 (1).
1) Toelating om een aanvraag in te dienen bij de voogdijoverheid teneinde de begrotingskredieten van de
buitengewone dienst van de begroting 2019 ter beschikking te stellen, vóór de goedkeuring van deze
begroting.- 2) Goedkeuren van de aanvraag tot vrijmaken van de begrotingskredieten, hernomen op de
lijst in bijlage, overeenkomstig de opgesomde projecten en de aangehaalde rechtvaardigingen.

-----------------------------------------------------------------------
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[11] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2217533 (R)
Maandelijkse toelagen 2019.
In afwachting van de stemming van de begroting 2019 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid, toekennen :
1) aan vzw "Bains de Bruxelles" : 1.200.000,00 EUR/12 = 100.000 EUR/per maand  op artikel
76410/33202;
2) aan vzw "Office de Réadaptation Sociale" : 45.415,00 EUR/12 = 3.784,58 EUR/ per maand  op artikel
84407/33202;
3) aan vzw Werk "Centrale de l'emploi" : 416.000,00 EUR/12 = 34.666,66 EUR/ per maand  op artikel
85109/33202;
4) aan vzw "La mission locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville" : 457.000,00 EUR/12 = 38.083,33 EUR/
per maand  op artikel 85109/33202;
5) aan vzw Rock the City! : 250.000,00 EUR/12 = 20.833,33 EUR/ per maand  op artikel 56110/33202;
6) aan vzw "Entreprendre.brucity" : 1.000.000 EUR/12 = 83.333,33 EUR/ per maand  op artikel
52009/32201;
7) aan vzw Brufête-Brufeest : 592.000,00 EUR/12 = 49.333,33 EUR/ per maand  op artikel 76210/33202;
8) aan vzw "Bruxelles-Musées-Expositions" : 440.000,00 EUR/12 = 36.666,66 EUR/ per maand  op
artikel 76210/33202;
9) aan vzw "Centre Culturel Bruege"l : 205.680,00 EUR/12 = 17.140,00 EUR/ per maand  op artikel
76210/33202;
10) aan vzw "La Montagne magique, Théâtre des Jeunes de la Ville de Bruxelles": 420.000,00 EUR/12 =
35.000 EUR/ per maand  op artikel 76210/33202;
11) aan vzw "Les Brigittines" : 530.000,00 EUR/12 = 44.166,66 EUR/ per maand  op artikel
76210/33202;
12) aan vzw "Maison du Spectacle La Bellone" : 135.000,00 EUR/12 = 11.250 EUR/ per maand  op
artikel 76210/33202;
13) aan vzw "Riches-Claires" : 255.000,00 EUR/12 = 21.250,00 EUR/ per maand  op artikel
76210/33202;
14) aan de Publiekrechtelijke Vereniging Koninklijke Vlaamse Schouwburg : 943.895,00 EUR/12 =
78.657,91 EUR/ per maand  op artikel 77210/33202;
15) aan de Publiekrechtelijke Vereniging Théâtre Royal du Parc : 1.176.140,00 EUR/12 = 98.011,66
EUR/ per maand  op artikel 77210/33202 16) aan vzw "Centre Bruxellois de la Mode et du Design"-
Brussels Centrum voor Mode en Design: 700.000,00 EUR/12= 58.333,33 EUR per maand  op artikel
56110/33202.
17) aan vzw Brussels Major Events, en abrégé BME 500.000 EUR/12= 41.666,66 EUR per maand  op
artikel  52009/32201  , 1.030.000 EUR/12= 85.833,33 EUR per maand  op artikel 56110/33202,  50.000
EUR/12=  4166,66 EUR per maand  op artikel 76201/33202.
18) aan vzw "Service d'Aide aux Seniors bruxellois" en abrégé SASB / Dienst voor Hulp aan Brusselse
Senioren afgekort DHBS : 424.266,00 EUR/12 = 35.355,55 EUR/ per maand  op artikel 84407/33202.-
Aanpassing zullen gebeuren, indien nodig, na de goedkeuring van de begroting 2019 door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2218739 (R)

"Nouveaux Entrepôts et Garages NV".- Subsidie: 53.252,50 EUR.
Verlenen van een toelage van 53.252,50 EUR aan de vennootschap "Nouveaux Entrepôts et Garages NV"
voor haar ter beschikking stellen van de lichtreclame LED Docks in 2018 .- Artikel 41003/321/01 van de
gewone begroting 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2217797 (R)

O.C.M.W. - Dotatie 2019 en Pensioenen ziekenhuizen Post-IRIS.- Maandelijkse betaling op basis van
voorlopige twaalfden.
Toekennen aan het O.C.M.W van Brussel, in afwachting van de goedkeuring van de begroting 2019 door
de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid :
- van de Dotatie: 71.670.700,00 EUR/12 = 5.972.558,33 EUR/maand op artikel 83103/435/01
- van de Pensioenen v/d ziekenhuizen post-IRIS  416.400,00 EUR/12 = 34.700,00 EUR/maand op artikel
87203/435/01.- Indien nodig zullen er aanpassingen gebeuren na de goedkeuring van de begroting 2019
door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings
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[14] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2214854 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst van uitgaven minder dans
30.000,00 EUR btw exclusief.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10233, 10330 et 10364.- Totale raming van
46.200,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr.  646 van het College  van 20/12/2018 overeenkomstig
artikel 234, § 3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2215991 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van 100 % elektrische voertuigen voor de cel Autopark van het departement Wegeniswerken
(CDA/010128/DCH).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 1.922,88 EUR btw inbegrepen, die het bedrag van perceel 1 van de opdracht op
111.922,88 EUR btw inbegrepen brengt, terwijl de totale raming van de opdracht niet overschreden
wordt.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begrotingen van 2018 tot 2020.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2209683 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van autocars voor de cel Autopark van het
departement Wegeniswerken en de overname van afgeschreven autocars (CDA/009697/PTL).-
Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 160,00 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van de opdracht op 600.160,00
EUR inclusief btw brengt.- Artikel 13605/74353 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2213841 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 6 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor de cel Het Jonge Kind van het departement Demografie (CDA/009543/LDR).- Bijkomende
uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave inclusief 21% btw van 838,97 EUR voor perceel 1 en 1.663,47 EUR voor perceel 2,
waardoor het bedrag voor deze percelen respectievelijk op 18.838,97 EUR en 31.663,47 EUR inclusief
btw komt, waarbij de totale raming van de opdracht niet overschreden wordt.- Artikel 84447/74451 van de
buitengewone begroting van 2018 voor de bijkomende uitgave en artikel 84447/66552 van dezelfde
begroting voor de ontvangst in de vorm van een eventuele subsidie ten belope van 80% van de
"Commission communautaire française".- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 110 van het
College van  20/12/2018 overeenkomstig artikel 234, § 3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2214728 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering van
bestelwagens van het type pick-up voor de cel Autopark van het departement Wegeniswerken
(CDA/010045/PTL).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 6.155,92 EUR btw inbegrepen, die het bedrag van perceel 3 op 43.155,92 EUR
btw inbegrepen brengt.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2214844 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 5 percelen met het doel de levering van
bestelwagens van het type goederenwagen en van een minibus voor de cel Autopark van het departement
Wegeniswerken (CDA/010136/PTL).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 1.432,77 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van perceel 2 op 31.432,77
EUR inclusief btw brengt.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2213533 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/009896/PTL).-
Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgaven inclusief 21% btw van 163,76 EUR voor perceel 1, 16.953,67 EUR voor perceel 2
en 1.355,84 EUR voor de 3 percelen samen, die de bedragen inclusief btw brengen op 38.163,76 EUR
voor perceel 1, 216.953,67 EUR voor perceel 2 en 454.355,84 EUR voor de 3 percelen samen.- Artikel
70008/74451 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[21] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2214201 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen uitgerust met een
containerhefsysteem en een sproei-installatie voor de cel Groene Zones van het departement
Wegeniswerken (CDA/010250/LDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 8.842,75 EUR btw inbegrepen, die het bedrag van de opdracht op 158.842,75
EUR btw inbegrepen brengt.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 650 van het College van  20/12/2018 overeenkomstig artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2210594 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2018-130.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 0500-1045 ; 0500-1047 ; 0500-1070 à -1072.-
Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 19.991,93 EUR (incl. BTW).- Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van
2018.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 122 van het College van 20/12/2018, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2218840 (R)

Regionale subsidies voor buurtsportinfrastructuur.- Bieding van Stad en enig project in het kader van de
projectberoep voor het jaar 2018.
Een huurovereenkomst met de Lakense Haard tekenen voor de verhuur van de twee sportvelden om deze
gebieden te renoveren en participatieve sportactiviteiten voor jongeren in de buurt ontwikkelen.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2215832 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 174.098,08 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2018.- Leningen.- Kennisnemen  van de beslissing
nr. 131 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234,  §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[25] Personeel - Human ressources -  - 2204697 (R)
CAR - Delegeren van de benoemingsbevoegdheid aan het College.- 2019.
Delegeren van de benoemingsbevoegdheid aan het College overeenkomstig artikel 149 van de nieuwe
gemeentewet, onverminderd andere desbetreffende wettelijke beschikkingen.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2213841 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 6 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor de cel Het Jonge Kind van het departement Demografie (CDA/009543/LDR).- Bijkomende
uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave inclusief 21% btw van 838,97 EUR voor perceel 1 en 1.663,47 EUR voor perceel 2,
waardoor het bedrag voor deze percelen respectievelijk op 18.838,97 EUR en 31.663,47 EUR inclusief
btw komt, waarbij de totale raming van de opdracht niet overschreden wordt.- Artikel 84447/74451 van de
buitengewone begroting van 2018 voor de bijkomende uitgave en artikel 84447/66552 van dezelfde
begroting voor de ontvangst in de vorm van een eventuele subsidie ten belope van 80% van de
"Commission communautaire française".- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 110 van het
College van  20/12/2018 overeenkomstig artikel 234, § 3, van de nieuwe gemeentewet.

Zie punt 17
-----------------------------------------------------------------------
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[27] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2213533 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/009896/PTL).-
Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgaven inclusief 21% btw van 163,76 EUR voor perceel 1, 16.953,67 EUR voor perceel 2
en 1.355,84 EUR voor de 3 percelen samen, die de bedragen inclusief btw brengen op 38.163,76 EUR
voor perceel 1, 216.953,67 EUR voor perceel 2 en 454.355,84 EUR voor de 3 percelen samen.- Artikel
70008/74451 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.

Zie punt 20
-----------------------------------------------------------------------

[28] Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2218282 (R)
"Ecole fondamentale Emile André".- Overheidsopdracht voor de levering en de plaatsing van akoustische
panelen aan het plafond van de refter en van de leraarskamer.- Dossier nr. 0660/0679/2018/GP.
Overheidsopdracht van beperkte waarde op simpele aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de
wet van 17/06/2016.- Uitgave van 13.742,69 EUR btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de
buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr. FH08-162-2009, dankzij een verschruiving van
het budget van project nr. FH 08-114-2014.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 404  van het
College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234, §3 en 236 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli

[29] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2217260 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg van een polyvalente zaal en een lerarenkamer
in de basisschool van Haren.- Dossier nr 0660/0410/2018/GP.- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels 35, 6° en 41 van
de wet van 17/06/2016.- Meeruitgave van 79.811,47 EUR (totale uitgave van 450.792,62 EUR) btw
inbegrepen.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting 2018 (verschuiving van project FH08-
75-2015 tot FH08-157-2018).- Lening : artikel 72208/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2217472 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en installatie van scenografisch en
audiovisueel materiaal voor de polyvalente zaal van de "Ecole fondamentale de Haren".- Dossier nr.
0660/0411/2018/GP.- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 41, §1, 1° a) van
de wet van 17/06/2016.- Bijkomende uitgave van 5.280,00 EUR (totale uitgave van 133.247,29 EUR) btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting 2018.- Project nr. FH08-162-2009.-
Lening : artikel 70008/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2218224 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp reiniging en restauratie van de gevels van de 2
speelplaatsen, alsook de gevel van de turnzaal (kant Justitiepaleis) en vervangen of restauratie van houten
ramen “Athénée Robert Catteau”.- Dossier nr. 0660/0040/2018/JV.
Openbare procedure met Belgische bekendmaking in toepassing van de artikel 36 van de wet van
17/06/2016.- Meeruitgave van 382.538,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 73108/72360.-
Investeringsproject nr. FH 08-107-2016 en afwijking van het investeringsproject nr. FH 08-166-2018.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2217805 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovation van gevels in architectonisch beton van
het gebouw 3 door het plaatsen van een synthetische pleister op isolatie in piepschuim en een
gevelbekleding in cederhout op isolatie in steenwol.- Aanduiding.- Dossier nr. 0660/0430/2018/GP.-
Bijkomende uitgave bij de gunning van het opdracht.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Meeruitgave van 76.905,90 EUR btw inbegrepen.- Artikel
70008/72460 van de buitengewone begroting 2018 (verschuiving van project nr. FH08-11-2012 tot FH08-
162-2009).- Lening : artikel 70008/96151.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2216511 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de onderhoudswerken aan de gevels (Perceel 1) en het
herstellen van de raamwerken van het "Institut Jeanne Toussaint" (Perceel 2).- Dossier nr.
0660/0090/2017/MBS. Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels 35, 6° en 41 van
de wet van 17/06/2016.- Meeruitgave van 139.024,55 EUR + 197,33 EUR btw inbegrepen.- Artikel
73508/72360 van de buitengewone begroting 2018 (verschuiving project FH08-164-2018 naar FH08-21-
2013).- Lening : artikel 73508/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2219539 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het opstellen van een diagnose over de biodiversiteit in
het kader van de architecturale conceptie van de uitbreiding van het Lyceum Henriette Dachsbeck.-
Dossier nr. 0660/B015/2018.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 4.598,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/723/60 van de buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr.
FH08-149-2018.- Lening : artikel 70008/961/51.- Kennisnemen van de beslissing nr.  van het College van
, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2219432 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een opdracht van coördinatie inzake veiligheid en
gezondheid in de kader van de volledige restauratie van de gevels aan de straatkant langs de
Zuidpaleisstraat nr. 132 tot 172 in de Lemonnierlaan, nr. 2 tot 4 in de Fonteinstraat nr. 37 (A/B) tot 75 in
de Stalingradlaan en nr. 3 tot 15 in de Vander Weydenstraat te 1000 Brussel, met inbegrip van de 2
inkomportieken van de "Passage du Travail".- Dossier nr. 0660/D001/2018.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 665,50 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 76410/72260 van de buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr.
AC10-33-2018.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 696 van het College
van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2210970 (R)

Crèche Gravelines.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsen van aluminium ramen.-
Overheidsopdracht van beperkte waarde.- Dossier nr. 0660/0555/2018/RS.- Werf : 163482.- Onderhoud :
163483.
Opdracht op 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 35.931,33 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 84407/72260 van de buitengewone begroting van 2018.- Project nr. FH07-44-
2014.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 677 van het College van 20/12/2018, in toepassing van
artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[37] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2217783 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de technische analyse van synthetisch terrein op het
niveau van aggregaten en andere.- Dossier nr. 0660/N010/2018.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 22.995,75 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 76410/72360 van de buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr.
BM10-84-2011.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.  van het College van ,
in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2214517 (R)

Opdracht voor diensten van projectauteur voor de bouw van fritkots op het grondgebied van de Stad
Brussel.- Dossier nr. 0660/B012/2018.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.-Totale uitgave van 36.300,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 52009/72260 van de buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr.
ML09-13-2018.- Lening : artikel 52009/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 680 van het College
van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[39] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2216935 (R)
Leveren een plaatsen van een sprinklerinstallatie in de ondergrondse parkings van de Stad Brussel in het
Muntcentrum.
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 3 firma's
in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten -
bestek/cahier spécial des charges nr. 18/3644.- Uitgave van 163.299,58 EUR btw inbegrepen.- Artikel
10466/72460 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 461
van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2205958 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. BTW).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 42.040,45 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2018.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 448 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[41] Wegeniswerken -  - Studies - Vergunningen - 2216500 (R)
TV/2018/133/EP.- Subsidieovereenkomst door het Gewest van kleine ingrepen met het oog op het
verkeersveiliger maken van omgevingen van scholen en oversteekplaatsen.
Overeenkomst nr. TV/2018/133/EP met het oog op de subsidiëring tot een bedrag van 129.000,00 EUR
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de heraanleg van schoolomgevingen en oversteekplaatsen
om het verkeersveiligheid ervan te verbeteren.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2216471 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. B.T.W.- Buitengewone begroting.- Lijst/2018-146.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 0500-1003 ; 0500-1088.- Toepassing van artikel
92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 12.856,23
EUR (incl. BTW).- Artikel 42105/744/51 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 496 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[43] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2217159 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de veiligheidsaanleg voor voetgangers en fietsers
evenals voor de uitvoering van verkeersremmende maatregelen op het grondgebied van de stad Brussel,
gedurende 1 jaar.- Verlenging van het dossier nr. TV/2016/92/EP voor een supplementair jaar.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 26, §1, 2°, b)
van de wet van 15/06/2006.- Uitgave van 700.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42105/735/60 van de
buitengewone begroting van 2018.- Investeringsproject nr. AEK05-5-2012.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2216918 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2018-151.- P.I.
EA05-17-2014.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 0500-1117.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 24.048,75 EUR (btw incl).-
Artikel 42105/731/60 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 701 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[45] Organisatie - Methoden - Methoden - 2218443 (R)
Vzw GIAL.- Statutenwijzigingen.- Nieuwe gecoördineerde statuten.
De statutenwijzigingen en de nieuwe gecoördineerde statuten van de vzw GIAL goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
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[46] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2216873 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. B.T.W.- Buitengewone begroting.- Lijst/2018-150.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 0500-1154 ; 0500-1155.- Toepassing van artikel
92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 10.956,55
EUR (btw inbegrepen).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 542 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[47] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2218411 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2018-158.-P.I.
AEK05-8-2013 (in afwijking).
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 0500-077.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 10.542,13 EUR (btw incl).-
Artikel 76605/732/60 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr 559 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[48] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2217051 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. B.T.W.- Buitengewone begroting.- Lijst/2018-152.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummer 0500-1163 ; 0500-1164.- Toepassing van artikel
92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 20.540,92
EUR (incl. BTW).- Artikel 76605/744/51 van de buitengewone begroting van 2018.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 555 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[49] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2216679 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2018.- P.I. BM05-
293-2009 en BM05-517-2009.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 0500-079, 0500-081, 0500-082.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
14.695,21 EUR (btw inbegrepen).- Artikelen 76605/744/51, 87805/744/51 van de buitengewone begroting
van 2018.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 552 van het College van 20/12/2018, in toepassing
van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2216988 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. B.T.W.- Buitengewone begroting.- Lijst/2018-136.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 0500-1073 ; 0500-1098 ; 0500-1102 ; 0500-
1137.- Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.-
Totale uitgave van 40.652,62 EUR (incl. BTW).- Artikels 76605/744/51 ; 76605/741/51 van de
buitengewone begroting van 2018.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 554 van het College van
20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[51] Stedenbouw - Plan -  - 2218622 (R)
Materiaal Sectie Plan.- Aankoop van reserveonderdelen voor de Scanner Groot Formaat Océ.- Dossier nr.
URB 0601/PT04/2018.
Overheidsopdracht door middel van een aanvaarde factuur, in toepassing van Artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017 zonder het consulteren van verschillende
firma's, met de bedoeling de onderdelen van de Scanner Groot Formaat OCE van de Sectie Plan van het
Departement Stedenbouw te vervangen.- Uitgave van 1.482,56 EUR (btw inbegrepen).- Artikel
93006/744451 van de buitengewone begroting van 2018.- Kennisnemen van de beslissing nr. 717 van
20/12/2018 in toepassing van artikel 234 §3 van de Nieuwe Gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[52] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2206414 (R)
Verwerving van een lokaal in het bouwproject dat Citydev optrekt op zijn Tivoli site gebouw tussen de
Wautierstaat, Tivolistraat en Molenbeekstraat.
Verwerving van het lokaal « 4H-A0.5 », gelegen op de gelijkvloerse verdieping en van een lokaal op de
eerste verdieping (in het gebouw genaamd “Tivoli Green City 4”, dat in opbouw is) gelegen te
Wautierstraat, gekadastreerd te Brussel, 15e afdeling, sectie D, deel van nummers 284RP0001 en 284
MP0000, waarvan het perceel geïdentificeerd is als D284 V P0203 voor een prijs van 340.308,41 EUR
(artikel 87605/71260/18 - plan nr. KL 05-53-2017) + 4.505,42 EUR voor de notariskosten (artikel
93006/12203/18).

-----------------------------------------------------------------------
[53] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2219583 (R)

Lombartzyde.- Uitgave herstelling.- Dossier nr. 0602/V015/2018.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Bedrag van 9.757,44 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/76160 van de buitengewone
begroting van 2018.- Project nr. GC-B06-41-2015.- Lening : artikel 42106/96151.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 716 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[54] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2210825 (R)
Duurzaam Wijkcontract Jonction - Sociale actie 3.14 - « Oproepen voor burgerinitiatieven » geleid door
de Stad Brussel (Cel C.H.A.).- Aanvraag toekenning van de toelagen.- Referentiedossier nr.
0604/15/V5/010.
(Ref. GR181006)
Vrijmaking van het totaal bedrag van 8.652,00 EUR ingeschreven op de artikels 93022/33101 (5.490,00
EUR) en 93022/33202 (3.162,00 EUR) van de gewone begroting van 2018.- Toekenning van een
werkingstoelage voor een totaal bedrag van 8.652,00 EUR voor het jaar 2018 aan de laureaten die hebben
deelgenomen aan de « Oproepen voor burgerinitiatieven » op datum van 24/01/2018 en 30/05/2018 in het
kader van het Duurzaam Wijkcontract Jonction :
- "Bookstop Stalingrad", geleid door Monique Verstrepen : 3.150,00 EUR,
- "Rommelmarkt Stalingradlaan", geleid door Michael Creek/ Raf Schevenels : 840,00 EUR,
- "Théâtre et chant pour les Marolles", geleid door Soumaya Hallak : 900,00 EUR,
- "Geworteld in Brussel/Enraciné à Bruxelles", geleid door Christophe Moles : 600,00 EUR,
- "Rickshaw Marolles", geleid door de vzw "FRICKSHAW" : 1.050,00 EUR,
- "Tournez manège sur la Dalle", geleid door de vzw "A travers les Arts !" : 750,00 EUR,
- "Babbelbox", geleid door de vzw Buurtsport Brussel : 312,00 EUR,
- "Sainte-Monique en couleurs", geleid door Huize Sint-Monika : 1.050,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2215773 (R)

Duurzaam Wijkcontract Jonction en stripparcours van de Stad Brussel.- Vergoeding van de auteurs voor
de uitvoering van een illustratie die zal aangebracht worden op het gewelf van de Bas-, de Fontein- en de
Sallaerttunnel.
(Ref. GR181127)
Toekenning van de toelage van 5.445,00 EUR aan 3 auteurs belast met het ontwerp van een illustratie
voor de uitvoering van artistieke œuvres op het gewelf van de Bas-, de Fontein- en de Sallaerttunnel in het
kader van het Duurzaam Wijkcontract Jonction enerzijds en het stripparcours van de Stad Brussel
anderzijds mits een herschikking van de begroting komende van het begrotingsartikel 93022/33202 (SVC
1 & 5), met name :
- mevr. Fabienne LOODTS,
- mevr. Aurélie LEVAUX,
- mevr. Mathilde VAN GHELUWE.

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

[56] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Musea - 2214583 (R)
Musea van de Stad (Broodhuis, Peperstraat 1).- Plaatsen van een nieuwe vlaggenmast, herstelling en
onderhoud van de anderen.- Dossier nr. 0660/R028/2018 CB.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur, in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en artikel 124 van Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Uitgave geraamd op 29.774,47 EUR,
btw inbegrepen en overschrijding van vermoedelijke hoeveelheden inbegrepen.- Artikel 77110/72460 van
de buitengewone begroting 2018.- Project nr. HF10-317-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 612 van het College van 20/12/2018, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2217704 (R)
Cultuur 2019: Maandelijkse toelagen 2019.- VZW Centre Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la
Création.
Toekenen aan de vzw "Centre Culturel de Bruxelles Nord - Maison de la Création", in afwachting van de
goedkeuring van de begroting 2019 door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende
overheid,  400.500,00 EUR/12=33.375,00 EUR op het artikel 76210/33202.
Indien nodig zullen aanpassingen toegepast worden na de goedkeuring van de begroting 2019 door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2215641 (R)

"Théâtre Royal du Parc" (Wetstraat, 3).- Herstelling van de houtwerken en verven.- Dossier nr.
0660/0607/2018/JP.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 en artikel 124 van Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Uitgave geraamd op 29.616,27
EUR btw inbegrepen.- Artikel 77210/72460 van de buitengewone begroting 2018.- Project nr. KL10-65-
2016.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 617 van het College van 20/12/2018, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[59] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2217202 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het standpunt van het College in verband met een mogelijke naamswijziging van de
Boechoutlaan tot de Stephen Hawkinglaan als eerbetoon aan de overleden wetenschapper.

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