
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 5 oktober 2020 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Kabinet van de Burgemeester -  -  - 2365197 (R)

Memorandumakkoord tussen de Stad en het "Institut de l'Economie Positive".
Memorandumakkoord tussen de Stad en het "Institut de l'Economie Positive", houdende de prestaties van
het "IEP" voor de berekening van de positivitheitsindex voor de Stad, goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2362796 (R)

nv Kinepolis Multi.- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de nv Kinepolis Multi voor de organisatie van de
Drive in movies Kinepolis op de Heizelplateau van 16 tot 20/07/2020.- Artikel 76201/32101 van de
gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2363522 (R)

Lidgeld aan de vereniging "Global Parliament of Mayors".- Bedrag : 3.867,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 3.867,00 EUR aan de vereniging "Global Parliament of Mayors" ten titel
van lidgeld.- Artikel 15001/33201 van de gewone begroting 2020, onder voorbehoud van de goedkeuring
van de begrotingswijziging door de toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2364611 (R)

SJ 48.460/SM.- Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte.
Het bijzondere reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte aannemen van
toepassing van 05/10/2020 tot 05/10/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2363664

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Finisterrækerk.- Rekening 2019.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2019.- Tekort : 83.419,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2361291

(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting 2020 en van de toelage van 3.149,57 EUR.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 5 oktober 2020 1

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2365203&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2362800&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2363524&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2364613&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2363666&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2363666&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2361294&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2361294&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2363100
(R)
Sint-Bonifaciuskerk te Elsene.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Sint-Bonifaciuskerk te
Elsene, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2361599

(R)
Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- Begroting 2021.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2021 van de Heilig-Hart en Sint-Lambertuskerk.- 2) Gewone dotatie van 47.177,58 EUR.-
Artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2021 van de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2363985

(R)
Sint-Jan-Baptist ten Begijnhofkerk.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Sint-Jan-Baptist ten
Begijnhofkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2361758

(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Begroting 2021.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2021 van de Heilig-Kruiskerk te Elsene.- 2) Stadsaandeel in de gewone dotatie : 3.930,74 EUR.-
Artikel 79001/43501 van de gewone begroting 2021 van de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2361379

(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Onze-Lieve-Vrouw ter
Zavelkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2365419 (R)

Overheidsopdracht voor diensten voor een periode van 15 jaar, met als voorwerp de huur van de
publiciteitsruimten en het beheer van de aanplakking in de wachthuisjes voor reizigers en reclamehouders,
het onderhoud en de instandhouding van dit meubilair, alsook de levering en plaatsing van nieuw
meubilair om het bestaande park aan te vullen.- Open Procedure.- Principe.- Dossier TV/2020/67.
Open procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek TV/2020/67.
Totale uitgave van 24.000.000,00 EUR btw inclusief voor de duur van de opdracht, waarvan 7.500.000,00
EUR voor de levering en plaatsing van de wachthuisjes voor reizigers en reclamehouders, en
16.500.000,00 EUR voor het onderhoud, de instandhouding en de verplaatsingen van het verschillende
geplaatste meubilair.- Artikel 42105/741/52 van de buitengewone begroting van 2021 tot en met 2036
(onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begrotingen door de bevoegde overheden) : 7.500.000,00
EUR.- Lening.- Artikel 42105/140/06 van de gewone begrotingen voor 2021 tot en met 2036, onder
voorbehoud van de goedkeuring van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de toezichthoudende
overheid : 16.500.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[13] Organisatie -  - Duurzame ontwikkeling - 2359662 (R)

Projectoproep "Initiatieven voor duurzaamheid" 2020.- Toekenning van de subsidies.
Toekennen van subsidies aan de volgende laureaten van de projectoproep «Initiatieven voor
duurzaamheid» 2020.- Artikel 10401/33202, 10401/32101, 10401/43501 en 10401/33101 van de gewone
begroting 2020 :
- 2020_3 Feitelijke vereniging “Autour de Marguerite” vertegenwoordigd door dhr. BEELDENS Danielle
- Jennevalstraat 14 - 1000 Brussel - 7.300,00 EUR;
- 2020_5 vzw  ‘La Compagnie Impromptue‘ (0672.430.229) - 5.000,00 EUR;
- 2020_6 vzw Less Béton (745.874.867) - 5.000,00 EUR;
- 2020_10 : vzw ‘La ferme Nos Pilifs’ (BE0438 065 757) - 10.000,00 EUR;
- 2020_15 Publiekrechtelijke vereniging Maison(s) de quartier-centre d'animation sociale de quartier
(894.681.874) - 5.000,00 EUR;
- 2020_17 vzw SolidHaren (670.960.876) - 3.090,00 EUR;
- 2020_21 vzw oudervereniging van "école Europeenne de Bruxelles IV" (896.053.138) - 5.000,00 EUR;
- 2020_22 De facto vereniging Mede-eigendom Heris vertegenwoordigd door Idir OUDAHA -
Anderlechtsesteenweg 185/2 1000 Brussel - 5.000,00 EUR;
- 2020_23 vzw "Habitat et Rénovation" (443.559.917) - 2.342,00 EUR;
- 2020_25 vzw "La Fraternité" (422.143.307) - 8.002,90 EUR;
- 2020_30 vzw "Jeune Chambre Economique Bruxelles" (409.385.134) - 3.370,00 EUR;
- 2020_31 vzw Gezelligheid -Samenleven VZW (442.137.084) - 10.000,00 EUR;
- 2020_34 "Ecole Centre Pédagogique des Pagodes" (0666.899.348) - 4.929,85 EUR;
- 2020_35 vzw-groep EEN (461.788.294) - 4.993,75 EUR;
- 2020_38 Particuliere Stichting Habitat Groep Tivoli (665.601.231) - 5.000,00 EUR;
- 2020_39 Natuurlijke persoon Patrick Noël 480,00 EUR;
- 2020_47 Feitelijke vereniging "Alhambra Comité" vertegenwoordigd door dhr. Jan LEERMAN - Rue de
l'Epargne 32 1000 Brussel - 2.000,00 EUR;
- 2020_51 feitelijke vereniging "Locale de Bruxelles de l'asbl Les Amis de la Terre-Belgique"
vertegenwoordigd door dhr. Giullaume SCHNEIDER Place Saint-Denis 49/01, 1190 Vorst - 3.000,00
EUR;
- 2020_55 KMO "Les moutons bxlois" (690.609.316) - 5.000,00 EUR;
- 2020_56 vzw Collectief auQuai (0500.692.620) - 10.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2362817 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel de studie voor een alternatief voor terrasverwarmers
(CDA/011493/DDR).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011493/DDR.- Uitgave van 25.000,00 EUR, btw van 21%
inbegrepen.- Artikel 10401/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 110 van het College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2355287 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de aankoop van een zware kniklader in nieuwe staat voor
de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/011473/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011473/LDR.- Uitgave van 120.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 42105/74353 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 45 van het College van 24/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2358612 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met het doel de voorbereiding van het klimaatactieprogramma
(CDA/011398/YOU).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 11.960,00 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van de opdracht op 91.960,00
EUR inclusief btw brengt.- Artikel 10401/74760 van de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting van
2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 47 van het College van  24/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[17] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2363109 (R)
Sport.- Werkingstoelage.- Vzw "Team Boughanem" : 7.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 7.000,00 EUR aan de vzw «Team Boughanem».- Artikel
76410/33202 van de gewone begroting 2020.

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

[18] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2349786 (R)
Toelage 2020 aan de vzw "Resto Modèle" : 40.000,00 EUR.
Een subsidie van 40.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Resto Modèle" voor de werkingskosten van de
vzw.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.

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

[19] Demografie - Centraal secretariaat DEM -  - 2355249 (R)
Subsidies aan de verenigingen die de zichtbaarheid van de begraafplaatsen promoten.- "COULEMELLE"
vzw : Bijkomende subsidie van 1.475,35 EUR.
Toekennen van een bijkomende subsidie van 1.475,35 EUR aan de vereniging "Coulemelle" vzw, Antoine
Baeckstraat 100, 1090 Brussel voor de organisatie van een tentoonstelling die bijdraagt tot de promotie
van de zichtbaarheid van de begraafplaatsen.

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

[20] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2360987 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-069.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-589.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 4.114,00 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. ZJ05-53-2019.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 216 van het College van 24/09/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2361864 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-066.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 20-0500-558, 20-0500-559 en 20-0500-565.-
Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 15.050,66 EUR (incl. btw).- Artikels 87605/745/53, 87805/745/53 en 76605/745/53 van de
buitengewone begroting van 2020.- Investeringsprojecten nrs. KL05-492-2009, BM05-520-2009 en
BM05-302-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 217 van het College van 24/09/2020, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[22] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2363091 (R)
Oproep tot innoverende en burgerinitiatieven.- Vzw "Art et Marges musée".- Subsidie : 3.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 3.000,00 EUR aan de vzw "Art et Marges musée", Hoogstraat 312-314,
1000 Brussel, ter ondersteuning van het burgerproject "Catalogue d'exposition participatif".- Artikel
10491/33202 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2360016 (R)

Oproep tot innoverende en burgerinitiatieven.- Vzw "Quartier Saint-Jacques - Sint-Jacobswijk".- Toelage :
3.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 3.000,00 EUR aan de vzw "Quartier Saint-Jacques - Sint-Jacobswijk",
35/2 Steenstraat, 1000 Brussel, ter ondersteuning van het burgerinitiatief "Boîte à livres", op voorwaarde
dat de vzw de nodige vergunningen voor de installatie van de boekendoos heeft verkregen.- Artikel
10491/33202 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[24] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2363074 (R)
Oproep tot innoverende en burgerinitiatieven.- Vzw "Habitat et Rénovation".- Toelage : 3.000,00 EUR.
Toekenning van een subsidie van 3.000,00 EUR aan de vzw "Habitat et Rénovation", 340 Kroonlaan,
1050 Elsene, ter ondersteuning van het burgerinitiatief" Bibliothèque des 5 blocs voyage" uitgevoerd op
het grondgebied van de Stad Brussel door het SCP Papenvest.- Artikel 10491/33202 van de gewone
begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[25] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2347357 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de bijstand aan de aanbestedende dienst in het kader
van het toezicht op de uitvoering van de operatie van het stadspark “Jonction”.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Lastenboek CAR/20/FA/204.-
Totale uitgave van 5.808,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 93022/73160 van de buitengewone begroting
van 2020.- Werf : 168474.- Onderhoud : 168475.- Lening : artikel 93022/96151.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 249 van het College van 24/09/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

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

[26] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2355422 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Naamloze vennootschap Picsolve Lab : 35.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 35.000,00 EUR aan de naamloze vennootschap «Picsolve Lab»
voor de uitvoering van het project "Brussels Super Selfies" op de Grote Markt en aan het Atomium.-
Artikel 56110/32101 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2362437 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Bruxelles Champêtre" : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw «Bruxelles Champêtre» voor
Bucolic Brussels 2020.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2362449 (R)

Cultuur en Toerisme.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 23.751,00
EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 23.751,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
1) 5.000,00 EUR aan de vzw «Patrimoine et Culture - Halles Saint-Géry» voor het project «1000 Petits
Bonhommes»;
2) 3.751,00 EUR aan de vzw «‘t Eilandje» voor «les Journées du Matrimoine»;
- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
3) 15.000,00 aan de vzw "Patrimoine et Culture - Halles Saint-Géry" pour le projet «1000 Petits
Bonhommes».

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Zian

[29] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2364687 (R)
Ransbeekstraat.- Aankoop van de percelen nrs. 167, 169, 171 en 173 (kadastrale gegevens B153a2,
B153b2, B154m en B156g).
Aankoop van de percelen gelegen in de Ransbeekstraat nrs. 167, 169, 171 en 173 te 1120 Brussel
(kadastrale gegevens B153a2, B153b2, B154m en B156g) tegen een prijs van 470.000,00 EUR.- Artikel
241-01 (aankoop van onbebouwde terreinen) van de patrimoniale begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2360656 (R)

Harenberg III.- Bouw van een wooncomplex van 41 eenheden, waarvan 30% voor senioren, een
polyvalente zaal en 35 ondergrondse parkeerplaatsen.
Vaststelling van de huurprijzen en voorzieningen voor de 41 woningen in het Harenberg III-gebouw te
1130 Brussel volgens de waarden die zijn opgenomen in de tabel in de bijlage bij het besluit.

-----------------------------------------------------------------------
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[31] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financiën -  - 2362088 (R)
Marktconsultatie voor de financiering van de patrimoniale uitgaven 2020.
Marktbevraging voor het aangaan van leningen voor een uitgave van een bedrag van 50.000.000,00 EUR
bestemd voor de financiering van de patrimoniale uitgaven van de Grondregie van de Stad Brussel die
betrekking hebben tot de dienstjaren 2020.- Aannemen van de consultatie van 5 banken teneinde een
offerte in te dienen gebaseerd op het consultatiereglement CL/2020/1.- Aannemen van de administratieve
en technische clausules zoals vermeld in het consultatiereglement CL/2020/1.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2357321 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp vloerreparaties bij Omnisport Hall Wheel sporthal.-
Dossier nr. OPP/2020/133.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 8.470,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76410/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr.
BM10-257-2009.- Werf 181470.- Onderhoud.- Lening : artikel 76410/96151.- Kennisnemen van de
beslissing nr.  336 van het College van 24/09/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2363715 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de oprichting van een stabiliteitsdossier met het oog
op de aanleg van speeltuinen in de speeltuinen van het Emile Bockstael-complex, Reper-Vrevenstraat 80
en de Felix Sterckstraat 18 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/135.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/135.- Uitgave van 90.750,00 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject
nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel  70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 345 van het
College van 24/09/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2360710 (R)

"Haute Ecole Francisco Ferrer Buls-Lemonnier", Rouppeplein, 28 te 1000 Brussel.- Dossier nr. 20/3920.-
Volledige renovatie van de elektrische installatie (in conformiteit stellen, relighting LED, brandalarm).
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek nr. 20/3920 en desbetreffende aankondiging van de opdracht.- Uitgave geraamd op
848.015,00 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener voor het afsluiten van een
verzekering "alle bouwplaatsrisico's" gebonden aan die werken.- Uitgave van 1.985,00 EUR alle
belastingen inbegrepen.- Artikel 74108/72360 van de buitengewone begroting 2020 (project nr. FH08-53-
2019).- Totale uitgave geraamd op 850.000,00 EUR btw en alle belastingen inbegrepen.- Lening.

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