
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 10 mei 2021 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Aanstelling ad interim van een plaatsvervanger
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2402828 (R)
Gemeenteraad.- Ouderschapsverlof van mevr. de Schepen Lydia MUTYEBELE.- Vervanging in haar
hoedanigheid van Gemeenteraadslid.- Installatie ad interim van een plaatsvervanger.- Toepassing van
artikel 11 van de nieuwe gemeentewet.
Onderzoek der geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Sonia LHOEST, 2de opvolgster van
de lijst PS, als Gemeenteraadslid, ter vervanging ad interim van mevr. Lydia MUTYEBELE, tijdens de
duur van haar
ouderschapsverlof.- Tijdelijk gewijzigde voorranglijst.

-----------------------------------------------------------------------
Burgerinterpellatie

[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2402521 (R)
Interpellatie van het publiek.- Vraag tot interpellatie ingediend door mevr. Ysabel VANGRUDENBERG
in naam van een groep inwoners van de Stad Brussel die zich voorstellen als luisteraars, gebruikers, DJ's
van de radio en wandelaars van het Warandepark.
Interpellatie betreffende Kiosk Radio met als titel "Laat onze Kiosk niet langzaam in stilte stikken !"

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

[3] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2400413 (R)
Vzw "Federatie van Brusselse Gemeentesecretarissen".- Bijdrage 2021 : 300,00 EUR.
Vermeerdering met 100,00 EUR van het bedrag van 200,00 EUR opgenomen in de lijst van de
overdrachten gestemd door de Gemeenteraad op 08/02/2021 voor de betaling van de bijdrage voor een
totaal bedrag van 300,00 EUR.- Artikel 10101/33101 van de gewone begroting 2021, via een overdracht
van begrotingsartikel 10101/33201 voor een bedrag van 100,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2400858 (R)

JD. 49726/OK.- Private veiligheid.- Kunstenfestivaldesarts 2021.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Kunstenfestivaldesarts
2021”.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2398874

(R)
Kristus-Koningkerk.- Rekening 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2020.- Batig saldo : 1.775,94 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2401895
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk.- Rekening 2020.
Onder voorbehoud van de opmerking geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening 2020.- Batig saldo : 140.715,39 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Financiën - Gemeentebelastingen (inkohiering) - Reglementering - juridische geschillen - fiscaal college -

2401193 (R)
Belastingreglementen 2022 - Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische
logies voor het aanslagjaar 2022.
1) De fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te belasten met de heffing, de
inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2022.- 2) Het College van Burgemeester en
Schepenen te belasten met de mededeling van de beslissing op punt 1 genomen, aan de gewestelijke
fiscale administratie overeenkomstig artikel 4/1 van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering van 26/01/2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de
ordonnantie van 23/12/2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische logies.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2395978 (R)

Toekenning van subsidies aan projecten in overeenkomst met de actieplannen Gelijke Kansen.
Toekenning van een toelage van 625,00 EUR aan de vzw "Ella Kenniscentrum Gender en ethniciteit" voor
de "Vorming rond partnergeweld".- Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2400933 (R)

Lombardstraat 26 - Financiële analyse van de werken - Vastleggen van de huurvoorwaarden van de
woningen en het handelspand.
1) De financiële analyse van de werken en de studie voor de reconversie van het gebouw gelegen te 1000
Brussel Lombardstraat 26, (4.124.000,00 EUR btw inbegrepen) die moet toelaten om een jaarlijkse
inkomst van 94.140,00 EUR (zonder lasten) te genereren, goedkeuren.- 2) De huurprijzen en de
voorzieningen voor kosten, voor de handelsruimte en de woningen van de Grondregie, vaststellen volgens
de waarden die opgenomen zijn in de bij dit besluit gevoegde tabel.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2399242 (R)

Dossier nr. OPP/2021/004.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de
wasruimte, "Ecole fondamentale du Tivoli", Claessensstraat 59 te 1020 Brussel.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 14.849,54 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting 2021.- Werf : 190607.-
Investeringsproject nr. FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 596 van het College van 29/04/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2398631 (R)

Dossier nr. OPP/2021/042.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de opdracht van een
veiligheids - en gezondheidscoördinator tijdens de uitvoeringsfase van de restauratie van het beton van de
kelderverdieping van de Baden van Brussel.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Bestek nr. OPP/2021/042.- Totale
uitgave van 3.136,32 EUR btw inbegrepen.- Artikel 76410/72360 van de buitengewone begroting van
2021.- Investeringsproject nr. AC10-17-2014.- Lening : artikel 76410/96151.- Werf/Goed : 181777.-
Onderhoud : 181711.- Kennisnemen van de beslissing nr. 593 van het College van 29/04/2021, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2400668 (R)

Dossier nr. OPP/2021/045.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het opstellen van een
plaatsbeschrijving voor de inbezitneming vóór het einde van de werken van een gebouw in renovatie met
een commerciële benedenverdieping en een depot in openbare uitrusting.
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 18.525,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf 190797.-
Investeringsproject FH08-160-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
624 van het College van 29/04/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[13] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2401551 (R)
Dossier nr. OPP/2021/050.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de opdracht van technisch
adviseur over de integratie van kunstwerken in het project Brucity.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 21.175,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 10466/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf 190957.-
Investeringsproject CC06-7-2009.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 602
van het College van 29/04/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2396678 (R)

Dossier nr. OPP/2021/028.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van het
sanitair, "Institut Diderot", Hoogstraat 10 te 1000 Brussel.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 31.584,48 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf : 190096.-
Investeringsproject nr. FH08-1-2021.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
588 van het College van 29/04/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2397920 (R)

Administratief centrum - Anspachlaan, 6 te 1000 Brussel.- Modernisering van de lift nr. 4 "brandweerlift".
Opdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in specialiteit bij de firma
die het onderhoud van de liften van het Administratief centrum verzekert (bestek nr. 18/3677) in
toepassing van artikel 42, § 1, 1°, d) ii van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek nr.
21/4320.- Uitgave van 90.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10466/72460 van de buitengewone
begroting van 2021.- Investeringsproject nr. MO66-6-2019 met verschuiving van 20.000,00 EUR van het
project nr. KZ66-20-2019 en van 10.000,00 EUR van het project nr. CC06-18-2014.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 578 van het College van 29/04/2021, in toepassing van artikel 234,
alinea 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings

[16] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2386948 (R)
Overheidsopdracht van diensten voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor voor de begrotingsjaren van
2022 tot 2024 als financieel commissaris voor de Haven van Brussel.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011762/LDR.- Uitgave van 50.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 52009/12406 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2024 voor de
uitgave (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen
van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid)
en artikel 52009/38048 van de zelfde begrotingen voor de ontvangst onder de vorm van een totale
terugbetaling van de Haven van Brussel.- Kennisnemen van beslissing nr. 90 van het College van
29/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2401321 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011828.- Totale raming van 17.500,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 3 van beslissing nr. 107 van het College van 29/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2401014 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011741, 011785, 011804, 011818, 011819 en
011849.- Totale raming van 10.800,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone
begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 104 van het College
van 29/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[19] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2395402 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de confectie en de herstelling, gedurende
48 maanden, van uniformen voor het personeel van de Stad Brussel (CDA/011779/PAD).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.-
Bestek CDA/011779/PAD.- Uitgave van 575.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13504/12405 van
de gewone begrotingen van 2022 tot 2026 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten,
de aanneming van deze begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).

-----------------------------------------------------------------------
[20] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2376551 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met als doel de levering, gedurende 48 maanden, van
straatnaamborden voor de sectie Studies en Vergunningen van het departement Wegeniswerken
(CDA/011370/CVB).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 8.400,00 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de opdracht,
waardoor het bedrag van de opdracht op 48.400,00 EUR inclusief btw komt.- Artikel 42305/74152 van de
buitengewone begrotingen van 2021 tot 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten, de aanneming van de begrotingen van 2022 tot 2025 door de Gemeenteraad en de goedkeuring
ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 88 van het College
van 29/04/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2388239 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - april 2021.- Buitengewone begroting
2021.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 67.483,70 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 116 van het College van 29/04/2021, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[22] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2396834 (R)
Vzw "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Brussel".- Huurgeld 2021 van Antwerpselaan 26.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap" betreffende de
terbeschikkingstelling van de som van 25.000,00 EUR aan de vzw voor de betaling van huurgeld voor de
lokalen Antwerpselaan 26.- Artikel 85109/33202 van de gewone begroting 2021.

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

[23] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2399817 (R)
Vzw "Dames Draaien".- Subsidie : 4.000,00 EUR.- Overeenkomst.
1)Toekennen van een subsidie van 4.000,00 EUR aan de vzw "Dames Draaien", gelegen Middaglijnstraat
10 te 1210 Brussel, voor de organisatie van een of meer vertoningen en debatten over internationale
solidariteitsthema's in het kader van het festival "Elles Tournent". - Artikel 15001/33202 van de gewone
begroting.- 2) Subsidieovereenkomst met de vzw "Dames Draaien".

-----------------------------------------------------------------------
[24] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2399802 (R)

Vzw "Les Nouveaux Disparus".- Subsidie : 4.000,00 EUR.- Overeenkomst.
1) Toekennen van een subsidie van 4.000,00 EUR aan de vzw "Les Nouveaux Disparus", Liedekerkestraat
9, 1210 Brussel voor het organiseren van de «Fil Sud» in het kader van het festival Théâtres Nomades
over thema's die verband houden met internationale solidariteit.- Artikel 15001/33202 van de gewone
begroting.-
2) Subsidieovereenkomst met de vzw "Les Nouveaux Disparus".

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

[25] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2398720 (R)
Anne Frank bos - nieuwe benaming.
Het "Anne Frank park" gelegen in de Arthur Maesstraat in Haren hernoemen tot "Anne Frank bos".

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2394400 (R)
Overeenkomst betreffende de plantenbakken ter hoogte van de Egmontstraat nr. 15 te 1000 Brussel.
Overeenkomst nr. TV/2021/04/EP tussen de Stad Brussel en de internationale vereniging zonder
winstoogmerk (IVZW) "Bellona Europa" betreffende het plaatsen en onderhoud van plantenbakken
gelegen ter hoogte van de Egmontstraat 15 te 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Wegeniswerken -  - Groene zones - 2397452 (R)

Wedstrijd "Brussel in de bloemen 2021".- Reglement 2021.
Reglement voor het jaar 2021 betreffende een wedstrijd voor bebloemde gevels en versieringen op basis
van bloemen die zichtbaar zijn vanaf de straat.

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

[28] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2394395 (R)
Definitieve goedkeuring van de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen en -paden nrs 1, 3, 5, 11, 15,
19, 21, 23, 33, 34, 35, 38 en 40 en de volledige afschaffing van de buurtwegen en -paden nrs. 4, 12, 16,
18, 24, 25, 28, 32, 37, 41 en 44 uit de atlas der buurtwegen van de gemeente Haren.
1) Definitief aannemen van de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen en -paden nrs 1, 3, 5, 11, 15,
19, 21, 23, 33, 34, 35, 38 en 40, en de volledige afschaffing van de buurtwegen en -paden nrs 4, 12, 16,
18, 24, 25, 28, 32, 37, 41 en 44 uit de atlas der buurtwegen van de gemeente Haren zoals hernomen op het
afschaffingsplan nr. 7426A.- 2) Het verzoek tot afschaffing van de buurtwegen indienen bij de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, overeenkomstig artikel 28 van de wet op de buurtwegen.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2399921 (R)

21 PLAN TOPO - Rooilijnplan en gedeeltelijke verlegging van buurtpad nr. 31 - tussen
Heerlijkheidsstraat en Keelbeekpad.- Plan nr. 7464.- Voorlopige aanneming.
1) Voorlopig aannemen van het plan nr. 7464, waarop de te behouden en af te schaffen rooi- en bouwlijn
en de gedeeltelijke verlegging van het buurtpad nr. 31 zijn aangeduid.- 2) Het College van Burgemeester
en Schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.

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

[30] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2389765 (R)
Duurzaam Wijkcontract De Marollen : Operatie 6.00.- Oproep tot burgerinitiatieven “Made in Marollen”
3de editie.- Subsidie aan de vzw "J.A.M".- Rechtzetting.- Toekenning van de subsidie op de begroting
2021 i.p.v. 2020.
Conform het PV van de jury van de 3de editie van de oproep tot burgerinitiatieven “Made in Marollen”
van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen, de toekenning bevestigen van een subsidie van 10.000,00
EUR aan vzw "Jeunes Ambition Marolles", afgekort "J.A.M", Wynantsstraat 7/3 te 1000 Brussel
(beslissing van de Gemeenteraad van 11/01/2021 waarin enkel de afgekorte naam "JAM" werd vermeld).-
Deze subsidie van 10.000,00 EUR toekennen op artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2021 en de
subsidie van 10.000,00 EUR voor de vzw "JAM" op artikel 93022/33202 van de begroting 2020
schrappen vermits deze niet uitbetaald kon worden wegens een administratieve vergissing bij de
vastlegging van de uitgave op de begroting 2020 (de vastlegging werd per vergissing gedaan op naam van
de vzw JAM, Cureghemstraat 43/8 te 1000 Brussel, i.p.v. de vzw "Jeunes Ambition Marolles" (afgekort
eveneens "J.A.M" genoemd), Wynantsstraat 7/3 te 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2402214 (R)

Duurzaam Wijkcontract De Marollen : tweede programmawijziging.- (Ref. 20210426).
Aannemen van de tweede programmawijziging van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.

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

[32] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2399940 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw MAPS : 4.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 4.000,00 EUR aan de vzw «MAPS» voor de organisatie van de
tentoonstelling “Reset” in het Cultureel Centrum De Markten.- Artikel 76210/33202 van de gewone
begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
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[33] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2398011 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "In2Out Productions", afgekort "In2Out" : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 3.000,00 EUR aan de vzw "In2Out Productions", afgekort
"In2Out" voor het project « Tous Ensemble, l'Après ».- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting
2021.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2397024 (R)

Begunstigde van de subsidie van 130.000,00 EUR voor "100 jaar Laken - NOH - Haren".
Schrapping van de nominatieve toelage van 130.000,00 EUR voorzien op het artikel 77210/33202 van de
gewone begroting 2021 (lijst van de overdrachten 2021) ten voordele van de vzw "Brufeest" voor het
evenement "100 jaar Laken - NOH - Haren" als gevolg van een fout in de identificatie van de vereniging.-
Toekenning van een toelage van 130.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major Events voor het evenement
"100 jaar Laken - NOH - Haren".- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2398994 (R)

Toelage Toerisme.- Vzw "La Cambre-Mode(s) Show be" : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw "La Cambre-
Mode(s) Show be" voor het opzetten van een online platform om het werk van de studenten te
presenteren.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2021.

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

[36] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2402251 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de subsidies voor participatieve projecten in het kader van de wijkcontracten zoals het
"pocket park in Laken".

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