VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 11 september 2017 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
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Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2099111 (R)
Benoeming van de Burgemeester.
Akte nemen van het ministerieel besluit dd. 20/07/2017 houdende benoeming van dhr. Philippe CLOSE
als burgemeester van de Stad Brussel, met ingang van 20/07/2017, ten gevolge van het ontslag van dhr.
Yvan MAYEUR dat werd aanvaard bij Regeringsbesluit van 19/07/2017.- Dhr. CLOSE heeft op
20/07/2017 de eed afgelegd in handen van dhr. Rudi VERVOORT, Minister-President van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2093536 (R)
Gemeenteraad.- Ontslag van mevr. Kathrine JACOBS, Gemeenteraadslid.- Installatie van een opvolger.
1) Akte nemen van het ontslag van mevr. Kathrine JACOBS als gemeenteraadslid.- 2) Onderzoek der
geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Mie-Jeanne NYANGA-LUMBALA, 2de opvolger
van de lijst CDH, als gemeenteraadslid, ter vervanging van mevr. Kathrine JACOBS, ontslagnemend.- 3)
Vastelling van de nieuwe voorranlijst.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2099116 (R)
Ontslag van mevr. Ans PERSOONS, verkozen als 10e Schepen.- Aantal schepenen in het College van
Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel.
Voorstel om een einde te stellen aan de toepassing van de gemeenteraadsbeslissing van 03/12/2012 tot
verhoging van het aantal schepenen met één eenheid en het aantal schepenen opnieuw vaststellen op 9,
overeenkomstig artikel 16 van de nieuwe gemeentewet.- Het mandaat van 10e schepen dat tot nog toe
ingevuld werd door mevr. Ans PERSOONS, ontslagnemend, wordt derhalve niet vacant verklaard.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2099111 (R)
Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen.- Aanstelling van dhr. Philippe CLOSE
als Burgemeester.- Verkiezing van een nieuwe
schepen.
Verkiezing van een schepen, ter vervanging van dhr. Philippe CLOSE, aangesteld als Burgemeester.
-----------------------------------------------------------------------
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Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2103929 (R)
Gemeenteraad.- Voorzitterschap.- Toepassing van artikel 8 bis van de nieuwe gemeentewet.- Verkiezing.
Voorstel van het College om toepassing te maken van artikel 8bis van de nieuwe gemeentewet en over te
gaan tot de verkiezing, overeenkomstig de bepalingen van artikel 8bis en 18 bis van de nieuwe
gemeentewet, van een voorzitter van de Gemeenteraad en een plaatsvervangend voorzitter.- Verkiezing op
basis van de schriftelijke voordrachten neergelegd in handen van de Stadssecretaris uiterlijk op
07/09/2017 te middernacht.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2102852 (R)
Vzw "Association Galeries".- Toelage : 8.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 8.000,00 EUR aan de vzw "Association Galeries" voor de
werkingskosten.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2098111 (R)
Vzw PROMO ROLLER.- Toelage : 9.600,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 9.600,00 EUR aan de vzw PROMO ROLLER voor tussenkomst in de
werkingskosten.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2095018 (R)
Vzw "Galeries Royales Saint-Hubert".- Toelage : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw "Galeries Royales Saint-Hubert" voor de 170
jaar van de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2098720 (R)
Vzw TRANSIT.- Toelage : 525,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 525,00 EUR aan de vzw TRANSIT voor de tussenkomst in de
werkingskosten van de Lokale Drugscoordinatie Brussel van het jaar 2017.- Artikel 76201/33202 van de
gewone begroting van 2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2096622 (R)
Toelage : vzw "Maison Laïque Lucia de Brouckère".- Bedrag : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.500,00 EUR aan de vzw Maison Laïque Lucia de Brouckère voor de
tussenkomst in de werkingskosten.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2095033 (R)
Vzw "Art et Marges Musée".- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw "Art et Marges Musée" voor de tussenkomst
in de werkingskosten.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2095058 (R)
Vzw "Les Amis de Benjamin".- Toelage : 9.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 9.000,00 EUR aan de vzw "Les Amis de Benjamin" voor de tussenkomst
in de werkingskosten.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2094296 (R)
JD.- J. 46.489/LC.- Apéros Urbains.- Kunstberg.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
politieverordening van de Burgemeester.
De politieverordening van de Burgemeester dd. 15/06/2017 waarbij het de Bewakingsonderneming G4S
toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader van het
behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het
publiek, van 16/06/2017 tot 17/06/2017, ter gelegenheid van het evenement «Apéros Urbains» in de
gesloten perimeter gelegen te Kunstberg bekrachtigen.
-----------------------------------------------------------------------
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Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2100448 (R)
JD.- J. 46427/LC.- Brüxsel Jardin.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van
de Burgemeester.- 28/05/2017.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 24/05/2017 waarbij het de bewakingsonderneming Be
Close Protection toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het
kader van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn
voor het publiek, op 28/05/2017, ter gelegenheid van het evenement «Brüxsel Jardin» in de gesloten
perimeter gelegen Atomiumsquare bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2100536 (R)
JD.- J. 46730/LC.- Feest van de Vlaamse Gemeenschap.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 10/07/2017 waarbij het de bewakingsonderneming Be
Close Protection International bvba en Be For bvba toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle
uit te oefenen op personen, in het kader van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen
die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek, op 11/07/2017, ter gelegenheid van het evenement
«Feest van de Vlaamse Gemeenschap» in de gesloten perimeter gelegen Muntplein en Grote Markt, 1000
Brussel bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2100541 (R)
JD.- J. 46739/LC.- 3x3-toernooi.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 13/07/2017 waarbij het de bewakingsonderneming DMGSecurity toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader van
het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het
publiek, van 15/07/2017 tot 16/07/2017, ter gelegenheid van het evenement «3x3-toernooi» in de gesloten
perimeter gelegen Muntplein, 1000 Brussel bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2095756 (R)
JD.- J. 46701/LC.- Hungastry.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de politieverordening van de
Burgemeester.
De politieverordening van de Burgemeester dd. 23/06/2017 waarbij het de bewakingsonderneming SAFET FIRST toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader van
het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het
publiek, van 07/07/2017 tot 10/07/2017, ter gelegenheid van het evenement «Hungastry» in de gesloten
perimeter gelegen te Jubelpark bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2100548 (R)
JD.- J. 46742/LC.- Vuurwerk in Laken.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening
van de Burgemeester.- 14/07/2017.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 13/07/2017 waarbij het de bewakingsonderneming
Security Guardian's Institute NV toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op
personen, in het kader van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet
toegankelijk zijn voor het publiek, op 14/07/2017, ter gelegenheid van het evenement «Vuurwerk in
Laken» in de gesloten perimeter gelegen Eeuwfeestlaan, tussen het Atomium en Paleis 5, te 1020 Brussel
bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2104703 (R)
JD.45857/LC.- Private veiligheid.- Landelijk Brussel 2017.- Bepaling van de perimeter en de duur.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Landelijk Brussel
2017”.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2104370 (R)
JD.- J. 46808/LC.- World Padel Tour Brussels.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 07/08/2017 waarbij het de bewakingsonderneming High
Security toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader van
het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het
publiek, van 18/08/2017 tot 20/08/2017, ter gelegenheid van het evenement «World Padel Tour Brussels»
in de gesloten perimeter gelegen Muntplein, 1000 Brussel bekrachtigen.
-----------------------------------------------------------------------
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Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2103890 (R)
JD.46489/LC.- Private veiligheid.- Apéros Urbains 22/09.- Bepaling van de perimeter en de duur.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Apéros Urbains
22/09”.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2103718 (R)
JD.- J. 46730/LC.- Bal National.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 18/07/2017 waarbij het de Bewakingsonderneming Be
Close Protection International bvba en Be For bvba toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle
uit te oefenen op personen, in het kader van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen
die al dan niet toegankelijk zijn voor het publiek, op 20/07/2017, ter gelegenheid van het evenement «Bal
National» in de gesloten perimeter gelegen Vossenplein, 1000 Brussel bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2104304 (R)
JD.- J. 46743/LC.- City Parade.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 31/07/2017 te bekrachtigen waarbij het de
bewakingsonderneming Panthers Security toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te
oefenen op personen, in het kader van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al
dan niet toegankelijk zijn voor het publiek, ter gelegenheid van het evenement «City Parade» in de
volgende gesloten perimeter :
- Op 26/08/2017, van 17u tot 1u, op de Eeuwfeestlaan tussen het Belgiëplein en de Atomiumsquare, met
inbegrip van dit rond punt, te 1020 Brussel (Zone 1 op het bijgevoegde plan);
- Op 26/08/2017, van 15u tot 1u, op de Eeuwfeestlaan, tussen de Jean Sobieskilaan en de Atomiumsquare,
en de Boechoutlaan tot aan het kruispunt met de Dikke Lindelaan (Zone 2 op het bijgevoegde plan);
- Op 25/08 tot 27/08/2017, van 12u tot 00u, in de Dikke Lindelaan tussen het Louis Steensplein en het
Jean Offenbergplein, met inbegrip van dit rond punt (Zone 3 op het bijgevoegde plan).
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2103834 (R)
JD. 46489/LC.- Private veiligheid.- Apéros Urbains 15/9.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het evenement “Apéros
Urbains” op 15/09/2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2105297 (R)
JD.- J. 46489/LC.- "Apéros Urbains".- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening
van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 17/08/2017 waarbij het de bewakingsonderneming G4S
toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader van het
behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het
publiek, op 08/09/2017, ter gelegenheid van het evenement «Apéros Urbains» in de gesloten perimeter
gelegen Jubelpark, het gedeelte dat omgeven wordt door het Jubelparkmuseum, te 1000 Brussel,
overeenkomstig het bijgevoegde plan, bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2103968 (R)
JD.- J. 45585/LC.- The Global Journey.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening
van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 19/07/2017 waarbij het de bewakingsonderneming DMGSecurity toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader van
het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het
publiek, op 20/07 en 27/07/2017, ter gelegenheid van het evenement «The Global Journey» in de gesloten
perimeter gelegen Grote Markt, 1000 Brussel bekrachtigen.
-----------------------------------------------------------------------
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Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2103972 (R)
JD.- J. 45723/LC.- Belgian Beer Weekend.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 01/08/2017 waarbij het de bewakingsonderneming
Securitas toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader
van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor
het publiek, van 01/09/2017 tot 03/09/2017, ter gelegenheid van het evenement «Belgian Beer Weekend»
in de gesloten perimeter gelegen Grote Markt, Guldenhoofdstraat tot aan het kruispunt met de Vruntstraat,
Boterstraat tot aan nummer 43, Vlees- en Broodstraat tot aan het kruispunt met de Peperstraat,
Haringstraat tot aan het kruispunt met de Peperstraat, de Heuvelstraat tot aan nummer 14 en de Karel
Bulsstraat, te 1000 Brussel bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2104354 (R)
JD.- J. 46745/LC.- Brussels Summer Festival.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 27/07/2017 waarbij het de bewakingsonderneming H
Security toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader van
het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor het
publiek, ter gelegenheid van het evenement «Brussels Summer Festival» in de gesloten perimeter bepaald
in de Politieverordening, te bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2101419 (R)
J.44.500.- Fiesta Latina.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 10/08/2017 bekrachtigen waarbij het de
bewakingsonderneming ESG Security toegestaan wordt om activiteiten van toezicht en controle uit te
oefenen op personen, in het kader van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al
dan niet toegankelijk zijn voor het publiek, en dit van 25/08/2017 tot en met 27/08/2017, ter gelegenheid
van het evenement «Fiesta Latina» in de gesloten perimeter gelegen in het Ter Kamerenbos, ter hoogte
van de Gespanhoek, te 1000 Brussel.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2104726 (R)
JD.- J. 46812/LC.- Wedstrijd kogelstoten in het kader van de Memorial Van Damme.Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 22/08/2017 waarbij het de bewakingsonderneming
Securitas toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op personen, in het kader
van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet toegankelijk zijn voor
het publiek, op 31/08/2017, ter gelegenheid van het evenement «Wedstrijd kogelstoten in het kader van de
Memorial Van Damme» in de gesloten perimeter gelegen Muntplein, te 1000 Brussel bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2104311 (R)
JD.- J. 46742/LC.- Vuurwerk in Laken.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening
van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 27/07/2017 waarbij het de bewakingsonderneming
Security Guardian's Institute toegestaan is om activiteiten van toezicht en controle uit te oefenen op
personen, in het kader van het behoud van de veiligheid op de openbare weg, op plaatsen die al dan niet
toegankelijk zijn voor het publiek, op 28/07/2017, 04/08/2017, 18/08/2017 en 25/08/2017, ter gelegenheid
van het evenement «Vuurwerk in Laken» in de gesloten perimeter gelegen te Eeuwfeestlaan, tussen het
Atomium en Paleis 5, te 1020 Brussel bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2103997
(R)
Bijzonder toezicht op het OCMW (art. 88).
Beraadslaging nr. 50 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28/06/2017 waarbij
begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2017 vastgesteld wordt.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Protocol en Intendance - Protocol - 2105099 (R)
Toekenning van de titel van Ereburger van de Stad Brussel.
Toekenning van de titel van Ereburger van de Stad aan Arno, beroemde Belgische zanger, ter erkenning
van zijn wereldwijde naamsbekendheid zowel op cultureel als op intellectueel vlak tijdens een receptie te
organiseren in het Stadhuis op vrijdag 22/09/2017.
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Personeel - Human ressources - - 2100782 (R)
DIR - Toelage voor de uitvoering van controles in verband met het opstellen van de gemeentebelastingen.
Het invoegen van artikel 437bis betreffende de toelage voor de uitvoering van controles in verband met
het opstellen van de gemeentebelastingen in het besluit van de Gemeenteraad van 05/09/2016 betreffende
het administratieve en geldelijke statuut van de personeelsleden van de Stad Brussel aannemen.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2100380 (R)
Vzw "Zinneke Brussels".- Toelage : 3.200,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 3.200,00 EUR aan de vzw "Zinneke Brussels" voor het evenement «Zinneke
Trophy» 2017 dat van 08 tot 10/09/2017 zal plaatsvinden in de Haven van Brussel.- Artikel 56103/332/02
van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2100346 (R)
Vzw "Design September".- Toelage : 20.000,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 20.000,00 EUR aan de vzw "Design September" voor de organisatie van het
«Festival Design September» dat in september 2017 zal plaatsvinden in Thurn en Taxis .- Artikel
56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2104528 (R)
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (11/05/2017) tot toekenning van een subsidie tot
financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden voor de periode van 01/01/2017 tot
31/12/2017.
De doorstorting van het voorschot van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling goedkeuren :
- 689.617,30 EUR op artikel 17/83103/43507 van de gewone begroting 2017 aan het OCMW van Brussel
;
- 52.060,79 EUR op artikel 17/12403/43507 van de gewone begroting 2017 aan de Grondregie ;
- 22.274,16 EUR op artikel 17/52003/43507 van de gewone begroting 2017 aan het Buurthuis(zen) Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie ;
- 78.716,37 EUR op artikel 17/52003/43507 van de gewone begroting 2017 aan De Brusselse keukens ;
- 7.644,64 EUR op artikel 17/52003/43507 van de gewone begroting 2017 aan Projet X ;
- 13.468,54 EUR op artikel 17/52003/43507 van de gewone begroting 2017 aan de Berg van
Barmhartigheid ;
- 328.528,89 EUR op artikel 17/87203/43507 van de gewone begroting 2017 aan het Instituut Jules Bordet
;
- 966.344,57 EUR op artikel 17/87203/43507 van de gewone begroting 2017 aan de Ziekenhuisvereniging
van Brussel UVC Sint-Pieter ;
- 355.658,71 EUR op artikel 17/87203/43507 van de gewone begroting 2017 aan de Ziekenhuisvereniging
- U.K.Z.K.F. ;
- 1.041.914,79 EUR op artikel 17/87203/43507 van de gewone begroting 2017 aan de
Ziekenhuisvereniging - U.V.C. Brugmann.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2097332 (R)
Vzw "Un soir un grain".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Un soir un grain" voor het evenement «Brussels
short film festival» dat van 27/04 tot 07/05/2017 heeft plaats gevonden op verschillende plaatsen in
Brussel.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2097145 (R)
Vzw "Conseil de la Musique de la Communauté française Wallonie-Bruxelles".- Toelage : 10.000,00
EUR.
Verlenen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw "Conseil de la Musique de la Communauté
française Wallonie-Bruxelles " voor de organisatie van de "fête de la musique" die van 21 tot 25/06/2017
heeft plaats gevonden.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2100451 (R)
Vzw "Campus Audio - Visuel".- Toelage : 1.000,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 1.000,00 EUR aan de vzw "Campus Audio - Visuel" voor haar
werkingskosten 2017.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
-----------------------------------------------------------------------
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[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2104638 (R)
Vzw "JAH BOXING ACADEMY".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "JAH BOXING ACADEMY" voor het
evenement «Brussels Boxing Event» dat op 23/09/2017 zal plaatsvinden aan de Beurs.- Artikel
56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2096210 (R)
BVBA "UNITED CP".- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de BVBA "UNITED CP" voor het evenement «City
parade» op 25/08/2017 aan de voet van het Atomium.- Artikel 56103/321/01 van de gewone begroting
2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2096212 (R)
Vzw "Les Nocturales".- Toelage : 25.000,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 25.000,00 EUR aan de vzw "Les Nocturales" voor de organisatie van
Kerstoptredens tijdens Winterpret 2017.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2100333 (R)
Stichting van openbaar nut "Maurice Béjart Huis".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de SON "Maurice Béjart Huis" voor de organisatie van
de tentoonstelling «Béjart-Brussel» 2017.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2105591 (R)
Vzw "Onderzoekscentrum voor de ontwikkeling van Europese Cultuur Vormen".- Toelage : 2.500,00
EUR.
Verlenen van een toelage van 2.500,00 EUR aan de vzw "Onderzoekscentrum voor de ontwikkeling van
Europese Cultuur Vormen" voor de organisatie van de feestelijkheden rond 170 jaar Koninklijke SintHubertusgalerijen.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2105498 (R)
Vzw "Festival International du Film de Bruxelles".- Toelage : 2.500,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 2.500,00 EUR aan de vzw "Festival International du Film de Bruxelles"
voor het evenement «Festival international du Film de Bruxelles» dat van 13 tot 23/11/2017 zal
plaatsvinden in de UGC-zalen de Brouckère en Gulden Vlies.- Artikel 56103/332/02 van de gewone
begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2096108 (R)
Vzw "Fifty Fifty Session".- Toelage : 25.000,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 25.000,00 EUR aan de vzw "Fifty Fifty Session" voor haar werkingskosten
in 2017.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2100585 (R)
Vzw "Cultures et Citoyenneté".- Toelage : 15.000,00 EUR.
Verlenen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw "Cultures et Citoyenneté" voor het evenement
«Modeshow: Création, Modes & Couleurs» dat op 12 en 13/09/2017 zal plaatsvinden in het Thon Hotel
Bristol Stephanie.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2104606 (R)
Huurwaarborg 090-1208800/850009.- Gelijkvloers van een gebouw gelegen Louizalaan 240 te 1050
Brussel.- Bedrag : 10.876,00 EUR.
Goedkeuring van de voorwaarden geformuleerd door Belfius bank (zie in bijlage : Voorwaarden bankgarantie) inzake de huurwaarborg voor een ruimte op het gelijkvloers van een gebouw gelegen
Louizalaan 240 te 1050 Brussel bestemd voor de vestiging van het verbindingsbureau van de Louizawijk
en een paviljoen voor senioren.
-----------------------------------------------------------------------
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[50]

[51]

[52]

[53]

Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2101675 (R)
Buitengewone subsidie aan de gemeenten in toepassing van de ordonnantie d.d. 13/02/2003 met het oog
op een tussenkomst in de lasten voor de taken van gemeentelijk belang van de Brusselse ziekenhuizen.Overeenkomst 2017 tussen de Stad en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Overeenkomst 2017 tussen de Stad en het UMC van Brussel, het UMC Sint-Pieter, het UMC Brugmann,
het Instituut Jules Bordet en het UKZKF.
1) Overeenkomst tussen de Stad en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
subsidie bestemd voor de realisatie van taken van gemeentelijk belang te weten een tussenkomst in de
opdrachten van openbare dienst van de ziekenhuizen van de Stad.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en het
UMC van Brussel, het UMC Sint-Pieter, het UMC Brugmann, het Instituut Jules Bordet en het UKZKF.3) Subsidie toegekend aan de Stad ten bedrage van 6.235.000,00 EUR vast te stellen op het artikel
17/87203/465-48 (gewone ontvangsten).- 4) Subsidie integraal over te maken aan het UMC van Brussel
dat belast is met de herverdeling tussen de vier openbare ziekenhuizen van de Stad vast te leggen.- Artikel
17/87203/435-01.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2099139 (R)
Vzw "Sprout to be Brussels".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Sprout to be Brussels" voor haar
werkingskosten in 2017.- Artikel 56103/332/02 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - 2106698 (R)
Wijzigingen van de statuten van de Intercommunale Vivaqua.- Buitengewone algemene vergadering van
29/09/2017.
Toelating om de Vlaamse gemeenten die hier tot nu toe om hebben verzocht, met ingang van 1 januari
2018, uit VIVAQUA te laten uittreden - alsook de gemeenten die hier later om zouden verzoeken, maar
vóór de buitengewone zitting van VIVAQUA van 29 september 2017 - volgens de voorwaarden van de
intentieverklaring die VIVAQUA, vertegenwoordigd door zijn Raad van Zaakvoerders, en de Vlaamse
gemeenten op 10 mei 2017 hebben ondertekend (beslissing van de RvB van VIVAQUA van 24 mei
2017).- De vaststelling van de daling van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van de voornoemde
uittredingen en andere statutaire wijzigingen die daaruit voortvloeien, met ingang van 1 januari 2018,
goedkeuren.- De wijzigingen van de statuten van de Intercommunale Vivaqua die zullen voorgelegd
worden aan de buitengewone Algemene Vergadering van 29/09/2016, aannemen.- Voor zover nodig, tot
de datum waarop de fusie daadwerkelijk wordt vastgesteld, de bevoegdheden te bevestigen en te
verlengen die werden toegekend aan de Raad van Zaakvoerders van VIVAQUA, in haar negende
resolutie, door de Algemene Vergadering op haar buitengewone zitting van 8 november 2016 waarop de
fusie werd goedgekeurd om de verwezenlijking van de opschortende voorwaarden voor deze fusie vast te
stellen.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2097905 (R)
Brussels Exclusive Labels.- Toelage : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 25.000,00 EUR aan Brussels Exclusive Labels voor hun 80ste verjaardag
in het Stadhuis op 21/09/2017.- Artikel 56103/33202 van de gewone begroting 2017.
Zie punt 75
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Courtois
[54]

[55]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2101486
(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Begroting 2017.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2017 van de Protestantse kerk van het
Museum, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2101249
(R)
Sint-Niklaas kerk.- Rekening 2016.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2016.- Batig saldo : 372.017,35 EUR.
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[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2099999
(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Begroting 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2018 van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2099971
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- Begroting 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2018 van de Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2102020
(R)
Kristus-Koning kerk.- Begroting 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2018 van de Kristus-Koning kerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2099927
(R)
Sint-Niklaaskerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2017.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2017.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2100081
(R)
Heilige Engelen Kerk.- Begroting 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2018 van de Heilige Engelen Kerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2104391
(R)
Goddelijk kind Jezus kerk.- Rekening 2016.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2016.- Batig saldo : 9.746,59 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2100990
(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Rekening 2016.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2016.- Batig saldo : 6.200,11 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2100043
(R)
Heilig Hart- en Sint-Lambertuskerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2017.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring van de wijzigingen aan de begroting van 2017.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2064908 (R)
Sport 2017 : Buitengewone toelage aan de vzw "Bruxelles Royale Yacht Club" (afgekort B.R.Y.C.).Bedrag : 4.859,00 EUR.
1) Toekennen van een buitengewone subsidie van 4.859,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Royal Yacht
Club" (afgekort B.R.Y.C.) voor het aankopen van sportmateriaal in het kader van hun activiteiten (rigiflex
boot + buitenboordmotor) (projectnr. BM10-239-2009).- Artikel 76410/52252 van de buitengewone
begroting 2017.- 2) Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw "Bruxelles Royal Yacht Club"
(afgekort B.R.Y.C.) die de modaliteiten bepaalt voor de uitbetaling van de subsidie.
-----------------------------------------------------------------------
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[65]

[66]

[67]

[68]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2059260 (R)
Buitengewone toelage Sport 2017.- Vzw Brusselse Zwem- en Badinrichtigen : 60.000,00 EUR.
1) Toekennen van een buitengewone subsidie voor een bedrag van 60.000,00 EUR aan de vzw Brusselse
Zwem- en Badinrichtigen voor de sanering en ontsmetting door middel van UV stralen van de Brusselse
Zwem- en Badinrichtingen (Baden van Laken) (projectnr. BM10-239-2009).- Artikel 76410/52252 van de
buitengewone begroting 2017.- 2) Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Zwem- en Badinrichtigen die
de modaliteiten bepaalt voor de vereffening van de subsidie.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2093181 (R)
Veiligheid ter gelegenheid van voetbalwedstrijden in het Koning Boudewijnstadion (seizoen 2017-2018)
van Union Saint-Gilloise.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad, Union Saint-Gilloise, de Politie, de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor
Brandweer, de Dringende Medische Hulp en het Rode Kruis aangaande de veiligheid ter gelegenheid van
voetbalwedstrijden in het Koning Boudewijnstadion (Seizoen 2017-2018).
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2095534 (R)
Toelagen sport 2017. - Totaal bedrag : 12.600,00 EUR.
Toekennen van toelage aan drie sport verenigingen op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting
2017 voor een totaal bedrag van 12.600,00 EUR verdeeld als volgt :
1) 600,00 EUR aan de vzw "Ommegang Brussels Events" als deelname voor de verplaatsing van de
deelnemers van de Ommegangstoet 2016;
2) 2.000,00 EUR aan de vzw "A.M.A. Jeunesse Gym" voor hun goede werking;
3) 10.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Majors Events" als aanvullende toelage voor de organisatie van
activiteiten in het kader van Brussel Bad.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2071221 (R)
Toelage Sport 2017.- Vzw "City Runs" : 500,00 EUR.
Toekennen van een werkingssubsidie van 500,00 EUR aan de vzw "City Runs".- Artikel 76410/33202 van
de gewone begroting 2017
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[69]

[70]

[71]

[72]

Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2104243 (R)
Schoonmaakdiensten in verband met het huurcontract met betrekking tot de huur van een gedeelte van de
1ste verdieping van de sokkel van het Muntcentrum, gelegen te 1000 Brussel, voor het personeel van de
organisatie-eenheid Human Resources van het Departement Openbaar Onderwijs.- Overeenkomst.
Dienstverleningsovereenkomst voor schoonmaakdiensten die de Stad en Bpost verbindt voor een periode
van 42 maanden, vanaf 28/08/2017.- De jaarlijkse uitgave vastgelegd op 22.022,00 EUR wordt
goedgekeurd.- Artikel 70008/12406 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Human ressources - Administratief FR - 2101020 (R)
Niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het Departement Openbaar Onderwijs - Administratief
en geldelijk statuut.
1) Het nieuw administratief en geldelijk statuut van de niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van
het Departement Openbaar Onderwijs (in bijlage), met ingang van 01/07/2017, aannemen.- 2) Het besluit
van de Gemeenteraad van 06/02/2017 betreffende het reglement van de verloven en dienstvrijstellingen
van de niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het Departement Openbaar Onderwijs met ingang
van 01/01/2017, vanaf 01/07/2017 opheffen.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2098728 (R)
Toelagen 2017 - Vzw AKHENATON.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw AKHENATON voor "Quiche Toujours".Artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2095278 (R)
Toelage Jeugd 2017.- Vzw Kard : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw Kard voor de oprichting van het toneelstuk
"Mordamed" in het Espace Magh.- Artikel 76110/33202 van de gewone begroting 2017.
-----------------------------------------------------------------------
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[73]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2097325 (R)
Toelage Jeugd 2017.- Vzw "Association pour la Mémoire de la Shoah" (afgekort : AMS) : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 2.000,00 EUR aan de vzw "Association pour la Mémoire de la Shoah"
(afgekort : AMS) voor het verwezenlijken van een geheugenproject.- Artikel 76110/33202 van de gewone
begroting 2017.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Lemesre
[74]

[75]

[76]

[77]

Stedenbouw - Bouwkunst - Coördinatie van de Herwaarderingsacties - 2103103 (R)
Duurzaam Wijkcontract Jonction : Operatie 1.4 - « TissAges » Oprichting van een gebouw door het
O.C.M.W. van Brussel op het terrein gelegen aan de Ons-Heerstraat 1-7 te 1000 Brussel.- Overeenkomst
CAR/16/109.- Aanvraag toekenning van de toelage voor het jaar 2017.- Uitgave. (Ref. GR170810)
Toekenning van de toelage van 325.000,00 EUR aan het O.C.M.W. van Brussel voor het jaar 2017 voor
de oprichting van een gebouw aan de Ons-Heerstraat 1-7 te 1000 Brussel (Operatie 1.4. - « TissAges »
van het Duurzaam Wijkcontract Jonction).- Uitgave van 325.000,00 EUR.- Artikel 93022/72260 van de
buitengewone begroting 2017.- Financiering door een toelage (30%) (artikel 93022/66552) en door een
lening : artikel 93022/96151.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2097905 (R)
Brussels Exclusive Labels.- Toelage : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 25.000,00 EUR aan Brussels Exclusive Labels voor hun 80ste verjaardag
in het Stadhuis op 21/09/2017.- Artikel 56103/33202 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2101261 (R)
Reglement van de kermissen.- Afschaffen van artikel 42 betreffende het Beschermcomitee van de
kermissen.
Afschaffen van artikel 42 in het reglement van de kermissen betreffende het Beschermcomitee van de
kermissen.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2098208 (R)
Toekenning van subsidies aan handelaarsgroeperingen en firma's voor het begrotingsjaar 2017.
Aan de hiernavermelde handelaarsgroeperingen en firma's voor het begrotingsjaar 2017 de volgende
toelagen toekennen in functie van de georganiseerde animaties en publiciteit in 2017, alsook voor hun
werkingskosten en hun verlichtingen :
- vzw "Quartier Dansaert" : 5.000,00 EUR;
- vzw "Brussels Art Square" : 2.000,00 EUR;
- Vzw "VIDONNE" : 2.000,00 EUR.
Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2017.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Lalieux
[78]

[79]

[80]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2099401 (R)
Toelage Cultuur-Netheid 2017.- Vzw "Brufête-Brufeest" : 2.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw "Brufête-Brufeest" voor een projectenoproep
voor het verwezenlijken van een kunstwerk in het kader van het parcours Street Art.- Artikel 87605/33202
van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2104093 (R)
Dossier nr. 0500-765.- Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.Opdracht van leveringen met gewone aangenomen factuur met als voorwerp de levering van sanitaire
installaties in het depot gelegen De Wandstraat 134 te 1020 Brussel.
Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Uitgave van 2.461,14 EUR (btw incl.).- Artikel
87605/724/60 van de buitengewone begroting 2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 495 van
het College van 31/08/2017, in toepassing van artikel 234, derde alinea van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2104130 (R)
Dossier nr. 0500-739.- Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.Opdracht van diensten met gewone aangenomen factuur met als voorwerp de herstelling van het voertuig
met nummerplaat 1-CHX-938 (vuilniswagen).
Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Uitgave van 4.635,76 EUR (btw incl.).- Artikel
87605/745/53 van de buitengewone begroting van 2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 496
van het College van 31/08/2017, in toepassing van artikel 234, derde alinea van de nieuwe gemeentewet.
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[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Archieven - 2101529 (R)
Aankoop door de Stad (het Archief) van 51 foto's betreffende de Vaux-Hall in het Park van Brussel.Overeenkomst tot overdracht van fotografische rechten.
Onderhandelingsprocedure in specialiteit overeenkomstig het artikel 26 §1 1° f) van de wet van
15/06/2006 met een particulier, dhr. Georges DE KINDER - bestek/cahier spécial des charges nr.
Arch/04/2017.- Uitgave van 445,44 EUR.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting 2017
(investeringsproject nr. HF 10-389-2009).- Lening.- Overeenkomst tot overdracht van fotografische
rechten tussen dhr. Georges DE KINDER en de Stad (het Archief).
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2102579 (R)
Cultuur 2017.- Toelage aan de vzw Cakri.- Bedrag : 5.050,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 5.050,00 EUR aan de vzw Cakri voor de organisatie van
de editie 2017 van het "Brussels Street Photography Festival".- Artikel 77210/33202 van de gewone
begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2092688 (R)
Cultuur Toelage 2017.- Vzw "Art We Breath".- Afschaffing van een toelage.
Schrappen van de toelage van 1.000,00 EUR aan de vzw Art We Breath voor het evenement "Brussels
Solo Danse Competition 2017-2018" hernomen in beslissing nr. 49 van de Gemeenteraad van 24/04/2017
aangezien het evenement niet plaatsheeft.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2090301 (R)
Toelage cultuur 2017 : vzw "Brufête-Brufeest".- Bedrag : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Brufête-Brufeest" voor zijn deelname aan de
organisatie van het festival "What's Up Brussels ?" 2017.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting
2017.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2100474 (R)
Cultuur 2017 : toelagen aan 4 verenigingen : vzw Brufête-Brufeest, vzw "Red Orange Productions", vzw
"Institut Supérieur pour l'Etude du Langage Plastique" (afgekort : ISELP), vzw "Un Soir... Un Grain".Totaal bedrag : 34.000,00 EUR.
Toekennen van subsidies aan 4 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 34.000,00 EUR op de
artikels 76210/33202 et 77210/33202 van de gewone begroting 2017 verdeeld als volgt :
* op het artikel 76210/33202 :
- 17.000,00 EUR aan de vzw Brufête-Brufeest voor de voorbereidingen van de Zinneke Parade die in
2018 zal doorgaan;
* op het artikel 77210/33202 :
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Red Orange Productions" voor de organisatie van het "International Dance
Film Festival Brussels 2017";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Institut Supérieur pour l'Etude du Langage Plastique" (afgekort : ISELP)
voor de organisatie van "Brussels Art Film Festival 2017" (BAFF);
- 14.000,00 EUR aan de vzw "Un Soir...Un Grain" voor de organisatie van de editie 2017 van het
"Brussels Short Film Festival".
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2099407 (R)
Cultuur 2017 - Toelagen aan 3 verenigingen : Matissa Belgique vzw, Organum Novum vzw, Ricochets
vzw.- Totaal bedrag : 5.725,00 EUR.
Toekennen van subsidies aan 3 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 5.725,00 EUR op de
artikels 76210/33202 en 77210/33202 van de gewone begroting 2017 verdeeld als volgt :
* op het artikel 76210/33202 :
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Matissa Belgique" voor de organisatie van de editie 2017 van het evenement
"Urban Street Dance 6";
* op het artikel 77210/33202 :
- 1.725,00 EUR aan de vzw Organum Novum voor de organisatie van concerten in het kader van "Festival
des Minimes";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Ricochets" voor de organisatie van het evenement ACTUS toegewijd aan
"Art Performance".
-----------------------------------------------------------------------
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Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2097258 (R)
Toelage Cultuur 2017.- Vzw "Productions Associées - Verenigde Producties" : 2.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan de vzw "Productions Associées Verenigde Producties" voor de organisatie van het Festival Détours 2017 ("Battle Abstrkt").- Artikel
77210/33202 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2094871 (R)
Toelagen Cultuur 2017.- Vzw "Centre Culturel Bruegel", vzw "Comité de la Samaritaine", vzw "La
Chapelle des Minimes", vzw "Centre d'Œuvres de Mérode de la Paroisse des Minimes", vzw Centre
Communautaire d'Entraide.- Totaal bedrag : 9.950,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 9.950,00 EUR aan 5 culturele verenigingen verdeeld
als volgt :
* op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2017 :
- 2.500,00 EUR aan de vzw "Centre Culturel Bruegel" voor de organisatie van het project "Les dévoyées"
in het Cultureel centrum Bruegel ;
- 150,00 EUR aan de vzw "Comité de la Samaritaine" voor de organisatie van het buurtfeest in de
Samaritainewijk.
- 2.000,00 EUR aan de vzw "La Chapelle des Minimes" voor de organisatie van concerten van "Bach"
cantaten in de Miniemenkerk.
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Centre Communautaire d'Entraide" voor de realisatie van het project
"Cultures Croisées" 2017.
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2017 :
- 2.300,00 EUR aan de vzw "Centre d'Œuvre de Merode de la Paroisse des Minimes" voor de organisatie
van het evenement "Festival des Minimes".
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2093683 (R)
Toelagen Cultuur 2017.- Vzw "Nova", vzw "Ludiris", vzw "made with heART", vzw "Muziekpublique",
vzw "Born 2 Be Cheap", vzw Recyclart, vzw "Art Nomade", vzw "Office d'Art Contemporain", vzw "Le
Troisième Œil".- Totaal bedrag : 39.875,00 EUR.
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 39.875,00 EUR aan 9 culturele verenigingen verdeeld
als volgt :
* op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2017 :
- 12.500,00 EUR aan de vzw "Nova" om hun onkosten te dekken ;
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2017:
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Ludiris" voor de organisatie van het evenement "Brussels Game Festival"
2017;
- 375,00 EUR aan de vzw" made with heART" voor de uitvoering van een cultureel project in Léon
Lepage school;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Muziekpublique" voor de organisatie van het festival "Hide & Seek" 2017;
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Born 2 Be Cheap" voor de organisatie van het festival "Courts Mais Trash"
2017;
- 12.500,00 EUR aan de vzw Recyclart voor de organisatie van het Festival Holidays editie 2017 ;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Art Nomade" om hun onkosten te dekken;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Office d'Art Contemporain" om hun onkosten te dekken ;
- 2.500,00 EUR aan de vzw "Le Troisième Œil" voor de uitvoering van de toneelateliers.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2101295 (R)
Cultuur 2017 - Toelage aan de vzw "Coordination sociale Heembeek-Mutsaard".- Bedrag : 4.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage voor een bedrag van 4.000,00 EUR aan de vzw "Coordination sociale
Heembeek-Mutsaard" voor de organisatie van een "balade artistique" (kunstwandeling) van Neder-OverHeembeek.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2017.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2095360 (R)
Toelage Cultuur 2017.- Vzw "Voce et Organo".
1) Schrappen van de nominatieve toelage van 1.100,00 EUR aan de vzw "Voce et Organo" goedgekeurd
door de Gemeenteraad in zitting van 19/12/2016 (opdrachtenlijst).- Artikel 76210/33202 van de gewone
begroting 2017.- 2) Toekennen van een toelage van 1.500,00 EUR aan de vzw "Voce et Organo" voor de
organisatie van het Orgel Festival "Voce et Organo".- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting
2017.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Ouriaghli
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Organisatie - Relaties - Public Relations - 2092657 (R)
Herziening actieplan voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak.
Goedkeuring van de herziening van het actieplan binnen het kader van het Europees Charter voor
gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak.
-----------------------------------------------------------------------
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Organisatie - Methoden - Methoden - 2098189 (R)
Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe aankopen inzake informatica in 2017.
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1) Principe om de vzw GIAL te belasten met het verwezenlijken van overheidsopdrachten, met respect
van de reglementering van overheidsopdrachten, in toepassing van de beheersovereenkomst geldende van
01/01/2016 tot en met 31/12/2019, aangenomen door de Gemeenteraad van 09/11/2015, en meer in het
bijzonder de artikelen 3 en 4 die de definitieve en specifieke opdrachten van de vzw GIAL definiëren.- 2)
Principe dat de niet vervallen overheidsopdrachten afgesloten door de vzw GIAL tijdens de voorgaande
dienstjaren tot 2017 behouden blijven.- 3) Principe dat de door de vzw GIAL af te sluiten
overheidsopdrachten tijdens het dienstjaar 2017 behouden worden voor de volgende jaren (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten op de buitengewone begroting van de
desbetreffende jaren en de toekenning van de Gemeenteraad en de goedkeuring door het administratief
toezicht van de desbetreffende begrotingen en begrotingswijzigingen).- 4) Principe dat de mededeling aan
het College van de door de vzw GIAL toegekende opdrachten zal gebeuren op het ogenblik van de
budgettaire aanwendingen.- 5) Principe om beroep te doen op externe prestaties en de aankoop van
bijkomende licenties voor de uitbreiding van het gebruik van het platform ‘Business Intelligence’ via de
ontwikkeling van indicatoren en vorming voor de gebruikers. De uitgave verbonden aan deze externe
prestaties en licenties wordt geraamd op 55.660,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen
en studies in uitvoering» van de buitengewone begroting 2017.- 6) Principe om beroep te doen op
bijkomende externe prestaties voor het verder zetten van de modernisering van de website van de Stad. De
uitgave verbonden aan deze externe prestaties wordt geraamd op 71.269,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van de buitengewone begroting 2017.- 7) Principe om
beroep te doen op externe prestaties en de aankoop van bijkomende licenties teneinde het programma
dematerialisering verder te zetten. De uitgave verbonden aan deze externe prestaties en licenties wordt
geraamd op 376.376,93 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering»
van de buitengewone begroting 2017.- 8) Principe van een oplossing van Unified Communications die
toelaat te telefoneren en te communiceren met verschillende beschikbare middelen. De uitgave verbonden
aan het implementeren van deze oplossing wordt geraamd op 236.300,61 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van de buitengewone begroting 2017.- 9) Principe van
een studie en het implementeren van platformen en informatica-oplossingen in het kader van de nieuwe
visie op ‘back office’ en ‘front office’ zoals vooropgesteld door het Informatica-Stuurplan (ISP) van de
Stad. De uitgave verbonden aan deze studie en oplossingen wordt geraamd op 389.620,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van de buitengewone begroting
2017.- 10) Principe van het verwerven van software voor dynamische affichage (Digital Signage) die
toelaat vanuit een centraal systeem en naar een groot aantal terminals, statische beelden, videos, dringende
berichten en informatie vanuit externe servers te voorzien. De uitgave verbonden aan deze verwerving
wordt geraamd op 20.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen en studies in
uitvoering» van de buitengewone begroting 2017.- 11) Principe om de uitbreiding van het elektronisch
loket verder te zetten onder meer door het verhogen van het panel van administratieve documenten dat ter
beschikking gesteld wordt van de burger. De uitgave verbonden aan deze bijkomende uitbreiding wordt
geraamd op 24.999,81 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van
de buitengewone begroting 2017.- 12) Principe om beroep te doen op bijkomende externe prestaties
teneinde de statistische historiek van het oude systeem te integreren in het nieuwe systeem van
elektronisch agendabeheer en beheer van wachtrijen. De uitgave verbonden aan deze externe prestaties
wordt geraamd op 12.100,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen en studies in
uitvoering» van de buitengewone begroting 2017.- 13) Principe van een nieuw systeem van beheer van de
betalingen voor de Nederlandstalige crèches. De uitgave verbonden aan deze oplossing wordt geraamd op
15.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van de
buitengewone begroting 2017.- 14) Principe om beroep te doen op externe prestaties en licenties voor het
verder zetten van het IT-programma voor het beheer van de human resources met het in werking stellen
van het nieuwe personeelsstatuut, de uitrol van de oplossing ‘front office’ HRA in het geheel van de
departementen, het beheer van de signaletiekgegevens voor het personeel van de scholen, de
budgetcontrole eigen aan ‘Human Resources’ en voor het toepassen van het Besluit van de Regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23/12/2016 betreffende de toezending door de gemeenten van
gegevens over het gemeentepersoneel en de lokale mandatarissen aan de toezichthoudende overheid
(Databank CLIO). De uitgave verbonden aan deze externe prestaties en licenties wordt geraamd op
360.291,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van de
buitengewone begroting 2017.- 15) Principe om beroep te doen op externe prestaties voor het uitvoeren
van bijkomende aanpassingen aan de informaticaoplossing voor het beheer van dossiers voor ambulante
handel, foorreizigers en terrassen. De uitgave verbonden aan deze externe prestaties wordt geraamd op
25.609,65 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van de
buitengewone begroting 2017.- 16) Principe van een moderne oplossing voor het beheer van de
toegangsaanvragen voor voertuigen tot de voetgangerszone enerzijds en de identificatie van gemachtigde
voertuigen teneinde automatisch verdwijnpalen te kunnen openen vanop een GSM/Smartphone anderzijds.
De uitgave verbonden aan deze oplossing wordt geraamd op 151.250,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van de buitengewone begroting 2017.- 17) Principe om
beroep te doen op externe prestaties om het Geografisch Informatiesysteem (GIS) toegankelijk te maken
via het intranet, het GIS/CityGIS te gebruiken op het terrein en als middel voor analyse en reporting. De
uitgave verbonden aan deze externe prestaties wordt geraamd op 39.446,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74760 «Plannen en studies in uitvoering» van de buitengewone begroting 2017.- 18) Principe om
computers type PC, laptop, MAC aan te kopen. De kosten verbonden aan deze aankopen wordt geraamd
op 876.079,85 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de
buitengewone begroting 2017.- 19) Principe om te voorzien in de aankoop van tablets en hun accessoires
voor het Openbaar Onderwijs maar ook voor de administratie. De uitgave verbonden aan het geheel van
deze aankopen wordt geraamd op 256.286,06 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2017.- 20) Principe om te voorzien in de aankoop
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van schermen met beschermingsplaat voor de scholen, gewone schermen van het type TFT of tactiele
schermen met beschermingsplaat (voornamelijk in het kader van de uitrol van het elektronisch loket) voor
de administratie. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 118.700,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting
2017.- 21) Principe voor de aankoop van multimedia-schermen en accessoires voor dynamische affichage
(Digital Signage) voor installatie binnen de gebouwen. De uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op
50.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de
buitengewone begroting 2017.- 22) Principe voor de aankoop van multimedia verkeersborden/schermen
en accessoires voor dynamische affichage (Digital Signage) voor installatie buiten de gebouwen. De
uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op 242.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253
«Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2017.- 23) Principe voor de aankoop
van printers en scanners. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 100.000,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone
begroting 2017.- 24) Principe voor de aanschaffing van smartphones. De uitgave verbonden aan deze
aankopen wordt geraamd op 20.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2017.- 25) Principe voor het verwerven van
gedecentraliseerde servers voor de administratie, van servers in de scholen, van racks voor het herbergen
van deze servers en van UPS (Uninterruptible Power Supply) die bestemd zijn voor het verzekeren van de
continuïteit van het functioneren van informaticaservers in het geval van stroompannes. De uitgave
verbonden aan deze verwerving wordt geraamd op 157.950,10 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de buitengewone begroting 2017.- 26) Principe
om hoofdzakelijk voor het departement Onderwijs interactieve Whiteboards aan te kopen. De uitgave
verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 227.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253
«Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2017.- 27) Principe om voor het
departement Onderwijs, in het kader van de bibliotheken, het beheer en antidiefstalsysteem van het type
RFID voor de boeken uit te breiden. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op
60.438.99 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de
buitengewone begroting 2017.- 28) Principe om ten behoeve van het departement Demografie biometrisch
materiaal aan te schaffen. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 12.000,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone
begroting 2017.- 29) Principe voor het aanschaffen van specifiek informaticamaterieel voor verschillende
departementen en kabinetten. De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 50.000,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone
begroting 2017.- 30) Principe voor de installatie van bekabeling en toegang tot WIFI om een niveau van
voldoende performantie van het bestaande te behouden, om een antwoord te kunnen bieden aan nieuwe
vragen van scholen en van de verschillende departementen van de stad en om de toegang tot WIFI te
verzekeren voor de burgers in verschillende publieke ruimten van de Stad. De uitgave verbonden aan deze
installaties wordt geraamd op 550.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/72460 «Uitrusting en
buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering» van de buitengewone begroting 2017.- Lening.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2097089 (R)
Herbestemming van het Beurspaleis : bijkomende opdrachten ontwerpers voor het multidisciplinaire
contract RF/14/PNP/710 Bis.
Bijkomende opdrachten van de dienstenopdracht voor het ontwerp, de studie en de opvolging van de
uitvoeringswerken voor de oprichting van een nieuwe toeristische, commerciële en culturele pool rond
Belgisch bier - bestek/cahier spécial des charges nr. RF/14/PNP/710bis.- Bedrag van de opdracht geraamd
op 38.115,45 EUR (btw inbegrepen).- Uitgaven : artikel 77303/72360 van de patrimoniale begroting 2017
(17/23962).- Ontvangsten : artikel 77303/66351 van de patrimoniale begroting 2017 (subsidies).
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2091926 (R)
R438.- Verwijderen van de bestaande luifel en herstelling van de gevel op het gelijkvloers gelegen
Anspachlaan 43-45 1000 Brussel.- Dossier nr. DOS/17/7619/11.
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking in toepassing van artikel 26, § 14, 1°, a) van de wet van
15/06/2006 - bestek/cahier spécial des charges nr. DOS/17/7619/11.- Artikel 243-01 van de patrimoniale
begroting van de Grondregie.- Kennis nemen van de beslissing nr. 474 van het College van 24/08/2017, in
toepassing van artikel 234, alinea 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2100825 (R)
R275 - Gravin van Vlaanderen 71-73 te 1020 Brussel.- Goedkeuring van de bijkomende uitgaven.
Bijkomende uitgave voor de werken ten bedrage van de 460.388,67 EUR (inclusief btw 6%).- Bijkomende
uitgave voor de erelonen ten bedrage van 122.893,99 EUR (inclusief btw 21%).- Aanwendingen :
Uitgaven : werken op artikel 242-01 patrimoniale begroting 2017 en erelonen op artikel 240-01 van de
patrimoniale begroting 2017.- Ontvangsten : artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2017.
-----------------------------------------------------------------------
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Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2099779 (R)
Papenvest.- Ruiling met erfpachten Brusselse Haard.- Terbeschikkingstelling van terreinen van de Stad
aan de Brusselse Woning.
1) Goedkeuren van de lijst met terreinen die ter beschikking kunnen worden gesteld van de Brusselse
Woning als compensatie voor de inrichting van de site Papenvest.- 2) Toelating geven aan de Stad
vertegenwoordigd door haar Grondregie om de terreinen vermeld op bovenvermelde lijst ter beschikking
van de Brusselse Woning te stellen, voor zover de stedenbouwkundige vergunning voor de herinrichting
van de site en met name de constructie van de 140 middenklassewoningen wordt afgeleverd en voor zover
de venale waarde van de terreinen die worden overgedragen door de Grondregie aan de Brusselse Woning
niet hoger ligt dan de waarde van de terreinen dat de Grondregie zal worden toegekend op de site
Papenvest.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2053420 (R)
Politiek van stedelijke herwaardering "Bloemenhofwijk".- Openbare verkoop van het onroerend goed
gelegen Anderlechtsesteenweg 91.- Goedkeuring van het bestek.- Herziening van de verkoopprijs,
vastgelegd in de beslissing van de Gemeenteraad van 18/05/2016.
1) De openbare verkoop van het onroerend goed gelegen Anderlechtsesteenweg 91 goedkeuren.- Het
bedrag van het bod moet minstens 180.000,00 EUR bedragen, overeenkomend met het verschil van de
verkregen subsidies, zijnde 87.074,88 EUR en de aankoopprijs betaald door de Stad, zijnde 242.499,95
EUR, verhoogd met de kosten (honoraria, aktekosten, bodemsanering, andere administratieve kosten, ...)
actueel forfaitair vastgesteld op 24.074,93 EUR.- 2) Bestek/cahier spécial des charges van de verkoop
goedkeuren.- 3) Aanwending:
Inkomsten:
- op artikel 221-41 (verkoop gebouwen) van de patrimoniale begroting 2017 van de Grondregie;
- op artikel 220-21 (verkoop van bebouwbare terreinen) van de patrimoniale begroting 2017 van de
Grondregie.
Uitgaven
- op artikel 612-01 (Erelonen : 2.500,00 EUR) ) van de patrimoniale begroting 2017 van de Grondregie;
- op artikel 613-01 (verkoop kosten : 21.574,93EUR) ) van de patrimoniale begroting 2017 van de
Grondregie;
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Ampe
[99]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2103849 (R)
Dossier nr. 0500-658.- Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.Opdracht van leveringen met gewone aangenomen factuur met als voorwerp de levering van een accu
klopboor en schroefmachine.
Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Uitgave van 397,15 EUR (btw incl).- Artikel
13605/744/51 van de buitengewone begroting 2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 501 van
het College van 31/08/2017, in toepassing van artikel 234, derde alinea van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[100] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2101743 (R)
Cultuur 2017.- Annulatie van de projectsubsidie van Thomas SENNESAEL (partikulier), goedgekeurd
door de Gemeenteraad van 22/05/2017.- Bedrag te onttrekken : 500,00 EUR.
Annuleren van de toelage van 500,00 EUR toegekend bij Gemeenteraadsbeslissing nr. 52 van 22/05/2017
aan Thomas SENNESAEL (partikulier) omdat zijn project "Bocks T-shirt" niet zal doorgaan.- Artikel
76210/33101 van de gewone begroting 2017.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Coomans de Brachene
[101] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA - - 2081321 (R)
Overeenkomst inzake drukkerijdiensten tussen de Stad en derden die met haar een band hebben.- Rol
toevertrouwd aan het departement Aankoopcentrale van de Stad.- Overeenkomst met de vzw B.O.S.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw BOS, betreffende drukkerijdiensten.
----------------------------------------------------------------------[102] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA - - 2081399 (R)
Overeenkomst inzake drukkerijdiensten tussen de Stad en derden die met haar een band hebben.- Rol
toevertrouwd aan het departement Aankoopcentrale van de Stad.- Overeenkomst met de vzw Dienst voor
Hulp aan Brusselse senioren.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Dienst voor Hulp aan Brusselse senioren, betreffende
drukkerijdiensten.
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[103] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2102878 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, plaatsing en herstelling,
gedurende 12 maanden, van zonnegordijnen en overgordijnen (CDA/009052/BUB).Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 2.350,89 EUR die het bedrag van de opdracht op 37.350,89 EUR inclusief btw
brengt.- Verscheidene artikelen met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2017
en 2018.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 654 van het College van 24/08/2017
overeenkomstig artikel 234, derde lid, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[104] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2094549 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een compacte tractor met toebehoren
voor de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure overeenkomstig artikel 26, § 1, 1°, a), van de wet van 15/06/2006 - cahier
spécial des charges/bestek nr. CDA/009304/LDR.- Uitgave van 60.000,00 EUR.- Artikel 87805/74353
van de buitengewone begroting van 2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 362 van het
College van 29/06/2017 overeenkomstig artikel 234, derde lid, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[105] Stedenbouw - Centraal secretariaat URB - - 2100967 (R)
Gedelegeerde opdrachtgever tussen de Stad en de nv SFAR Korte Groenweg betreffende de realisatie van
nieuwe wegenissen en uitrustingen in het kader van het project Korte Groenweg te Neder-OverHeembeek.- Overeenkomst.
Overeenkomst van gedelegeerde opdrachtgever tussen de Stad Brussel en de nv SFAR Korte Groenweg
betreffende de realisatie van nieuwe wegenissen en uitrustingen in het kader van het project Korte
Groenweg te Neder-Over-Heembeek.
----------------------------------------------------------------------[106] Stedenbouw - Plan en vergunningen - Plan/Tekenbureau - 2089261 (R)
Verwervingen in het kader van het wijkcontract Bockstael.- Terreinen gelegen in de perimeter van het
wijkcontract Bockstael.- Aanvaarding van de verkoopofferte van de NMBS.
Principe voor de aanvaarding onder voorbehoud van de verkoopofferte in volle eigendom, komende van
de NMBS, met betrekking tot de 4 terreinen gelegen :
- tegenover het Koninklijk station, langs de sporen van de L50, ter hoogte van de BK 2200, tussen de
Albertstraat, Paleizenstraat over de Bruggen en de Vilvoordsesteenweg te 1020 Brussel, niet
gekadastreerd;
- Kerkeveldstraat, 2 te 1020 Brussel, langs de L50 ter hoogte van de BK2785, gekadastreerd 15e Afdeling,
Sectie D, nummer 182 K 3;
- Tielemansstraat te 1020 Brussel, langs de L28, gekadastreerd 15e Afdeling, Sectie D, nummer 61 Z 4;
- Tielemansstraat, 2 te 1020 Brussel, gekadastreerd 15e Afdeling, Sectie D, nummer 41/03, voor een
totaalbedrag van 1.000.000,00 EUR, onder voorbehoud van de goedkeuring door de Toezichthoudende
Overheid.- Totale uitgave van 1.000.000,00 EUR aan te wenden op het artikel 93022/71160 van de
buitengewone begroting van 2017, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen
door de Toezichthoudende Overheid.- Project nr. AP 22-42-2017 & AP 22-43-2017.
----------------------------------------------------------------------[107] Stedenbouw - Plan en vergunningen - Plan/Tekenbureau - 2094017 (R)
BBP nr. 44-40/41 "Mandenmakers"- Totale opheffing.- Ontbreken van aanzienlijke gevolgen voor het
leefmilieu.
1) De procedure van totale opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 44-40/41 “Mandenmakers”
aannemen.- 2) Oordelen dat de totale opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 44-40/41
“Mandenmakers” niet van die aard is om aanzienlijke gevolgen te kunnen hebben voor het milieu.- 3) De
adviezen van het Brussels Planningsbureau en van Leefmilieu Brussel aanvragen.- 4) Het College van
Burgemeester en Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[108] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2103793 (R)
Dossier nr. 0500-69.- Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.Opdracht van leveringen met gewone aangenomen factuur met als voorwerp de levering van 2
borstelmachines.
Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Uitgave van 4.424,00 EUR (btw incl).- Artikel
76605/744/51 van de buitengewone begroting van 2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 504
van het College van 31/08/2017, in toepassing van artikel 234, derde alinea van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[109] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2103817 (R)
Dossier nr. 0500-711.- Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.Opdracht van diensten met gewone aangenomen factuur met als voorwerp de herstelling van de machine
Case EIL-059.
Uitgave van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Uitgave van 3.898,14 EUR (btw Incl).- Artikel
76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 505
van het College van 31/08/2017, in toepassing van artikel 234, derde alinea van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Moties
[110] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2095460 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende een financiële audit van de vzw Brussels Major Events (BME).
----------------------------------------------------------------------[111] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2095356 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende een financiële audit van de Brusselse Keukens.
----------------------------------------------------------------------[112] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2095295 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende een financiële audit van de vzw "Centre de Gestion Informatique des
Administrations Locales" (GIAL).
----------------------------------------------------------------------[113] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2095315 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende een financiële audit van de Grondregie van de Stad Brussel.
----------------------------------------------------------------------[114] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2093855 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende een aanvraag tot een financiële audit van het OCMW van de Stad.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[115] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2104453 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het actieplan op de Stalingradlaan en het Rouppeplein.
----------------------------------------------------------------------[116] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2106216 (R)
Vraag van dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de eventuele gevolgen voor de Stad van een gerechtelijke procedure ingesteld door een
concurrent van Bpost tegen vijftien gemeenten omdat ze geen overheidsopdracht hebben uitgeschreven
voor hun postbedeling.
----------------------------------------------------------------------[117] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2106213 (R)
Vraag van dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de uitbating van het Koninklijk Circus.
----------------------------------------------------------------------[118] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2106210 (R)
Vraag van dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de bestelling van een buste van oud-Burgemeester van de Stad Yvan MAYEUR.
----------------------------------------------------------------------[119] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2106194 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het globaal plan mbt de bedelarij- en daklozenproblematiek.
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[120] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2106203 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken van een nieuwe bestuurscultuur van het stadsbestuur.
----------------------------------------------------------------------[121] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2106375 (R)
Vraag van dhr. CEUX, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de problemen inzake verkeer en bezetting van de parkings sinds de sluiting van de
Oorlogskruisenlaan in Neder-Over-Heembeek.
----------------------------------------------------------------------[122] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2106355 (R)
Vraag van dhr. CEUX, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de overdracht van het Klein Kasteeltje naar Neder-Over-Heembeek.
----------------------------------------------------------------------[123] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2106169 (R)
Vraag van dhr. VAN den DRIESSCHE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de uitspraken van dhr. Burgemeester in de pers inzake prostitutie.
-----------------------------------------------------------------------
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