
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 25 mei 2020 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2344283 (R)

Mevr. Patricia HENRION.- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.000,00 EUR aan mevr. Patricia HENRION voor de editie van het mooie
boek "de 100 jaren van de SABCA".- Artikel 76201/32101 van de gewone begroting van 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2345127 (R)

SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst met de
verenigingen.- Verlenging.- Bijvoegsel 10.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en
de vzw Dokters van de Wereld tot 31/07/2020 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2345125 (R)

SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.- Bijvoegsel
10.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en CityDev betreffende de ter beschikkingstelling van het
gebouw E in het gebouwencomplex "Blue Star" gelegen te 1130 Brussel, Zweefvliegtuigstraat 6-10, tot
31/07/2020 verlengt.

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

2345341 (R)
Belastingreglementen 2020.- Belasting op het afleveren van administratieve documenten (aanpassing).-
Dienstjaren 2020 tot 2024 inbegrepen.- Tijdelijke maatregelen Covid-19.
Reglement betreffende de belasting op het afleveren van administratieve documenten voor de dienstjaren
2020 tot 2024 inbegrepen.- Wijziging.- Tijdelijke maatregelen Covid-19 : maandelijkse professionele
parkeerkaarten (tijdelijke maatregelen in verband met de Covid 19-crisis - aanbeveling van de Nationale
Veiligheidsraad om onder meer het gebruik van de auto te promoten in plaats van het openbaar vervoer) :
- professionele kaart (ondernemingen, zelfstandigen, erediensten) : voor de 1ste tot en met 5de : 17,00
EUR /maand;
- professionele kaart (ondernemingen, zelfstandigen, erediensten) : voor de 6de tem 20ste : 25,00 EUR
/maand;
- professionele kaart (ondernemingen, zelfstandigen, erediensten) : voor de 21 ste tem 30 ste : 50,00 EUR
/maand;
- professionele kaart (ondernemingen, zelfstandigen, erediensten) : vanaf de 31 ste kaart : 67,00 EUR
/maand;
- vrijstellingskaart voor het personeel van onderwijsinstellingen en publieke kinderdagverblijven : 7,00
EUR /maand;
- vrijstellingskaart voor het personeel van de ziekenhuizen : 17,00 EUR /maand;
- vrijstellingskaart voor de Politieagenten van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene werkzaam op
het grondgebied van de Stad Brussel : 7,00 EUR /maand.

-----------------------------------------------------------------------
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[5] Financiën - Beheer van de boekhouding -  - 2344272 (R)
Principe om in diverse bijkomende, noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader
van de COVID19 pandemie.- Vastlegging van een bijkomende globale uitgave en effectieve vastlegging
naar gelang de noden.- Toepassing van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
1) Akte nemen van de Collegebeslissing nr. 302 van 14/05/2020 om in diverse bijkomende, noodzakelijke
en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader van de COVID19 pandemie overeenkomstig artikel
249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.- Elke uitgave zal deel uitmaken van een afzonderlijke
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1er, 1°, b)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- De uitgaven zullen naargelang de noden worden
vastgelegd en betreffen, zonder volledig te zijn, de levering van stoffen, elastieken, scharen en andere
benodigdheden voor de vervaardiging van bloezen en maskers door vrijwilligers, de levering van
hygiënische producten zoals handschoenen en andere hydroalcoholische gels en diverse verwante uitgaven
en anderen.- 2) Instemmen met de uitgaven ten belope van een bijkomend totaal bedrag van 40.000,00
EUR dat ingeschreven wordt op artikel 14001/12402 "Rampen / Technische benodigdheden voor
rechtstreeks verbruik" van de gewone begroting 2020.

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

[6] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2339958 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen met het doel de levering van
apparatuur voor laboratoria en audio-, foto- en videostudio's voor de 'Ecole A. Varda' en het 'Institut P.
Hankar' van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/011214/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011214/DCH.- Uitgave van
80.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2020.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 65 van het College van 14/05/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2344008 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van medische maskers (CDA/011360/LDR).
Overheidsopdracht voor de leveringen van beschermingsmaskers in het kader van de COVID19
pandemie.- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 §
1er, 1°, b) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 556.600,00 EUR incusief
btw.- Artikel 14001/12402 "Rampen/Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik" van de
gewone begroting 2020.- Akte nemen van de Collegebeslissing nr. 69 van het College van 14/05/2020 en
instemmen met de uitgave, overeenkomstig artikel 249, §1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2344859 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen uitgerust met een
containerhefsysteem voor de cel Groene Zones van het Departement Wegeniswerken.- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1), van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011294/LDR.- Uitgave
van 200.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2020.-
Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2344539 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011244, 011256 en 011287.- Totale raming van
7.200,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 73 van het College van 14/05/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2344143 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - mei 2020.- Buitengewone begroting 2020.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 30.600,00 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 80 van het College van 14/05/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[11] Wegeniswerken -  - Studies - Vergunningen - 2341842 (R)

Aansluiting bij de meerjarige raamovereenkomst voor leveringen voor de aankoop en installatie van
automatische systemen voor nummerplaatherkenning, ten voordele van de geïntegreerde Politie en de
Belgische, federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden, inclusief de instellingen met
een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door genoemde overheden belast zijn met een bepaalde taak
van openbaar belang (bestek nr. PROCUREMENT 2017 R3 043).- Dossier nr. TV/2020/100/EP.
De aansluiting bij de raamovereenkomst voor leveringen, met referentie "Procurement 2017 R3 043", voor
de aankoop en installatie van automatische systemen voor nummerplaatherkenning aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Parkeerautomaten - 2345188 (R)
Departement Economische Zaken.- Cel Parkeren.- Tijdelijke maatregelen in het kader van de
gezondheidscrisis COVID-19.- Wijziging van het Reglement van 26/03/2018 inzake de gemeentepolitiek
betreffende het parkeren op de openbare weg : oprichting van maandelijkse parkeerkaarten.
Wijzigen van het reglement inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg door
toevoeging van een titel IV "MAANDELIJKSE VRIJSTELLINGSKAARTEN AFGELEVERD TIJDENS
DE GEZONDHEIDSCRISIS COVID-19" met terugwerkende kracht tot 18/05/2020.

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

[13] Organisatie - Methoden - Methoden - 2344479 (R)
i-City.- Beheersovereenkomst 2020 - 2025.
De beheersovereenkomst 2020 - 2025 tussen de Stad Brussel en de vzw i-CITY aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -

Handel - 2335189 (R)
Vzw Brussels Major Events.- Toelagen 2020.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Brussels Major Events, betreffende de toekenning van de toelage
voor het dienstjaar 2020, met als doel de gebruikswijze vast te leggen van de toelage toegekend door de
Stad voor het betrokken dienstjaar.- Bedrag : 640.000,00 EUR.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2020.

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

[15] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2343944 (R)
Toekenning van een toelage van 2.000,00EUR aan de vzw Teroubi voor het Festival "Couleurs
d'Afrique".
Toekennen van een toelage van 2.000,00 EUR aan de vzw Teroubi (550667218) voor de reeds aangegane
onkosten voor communicatie in het kader van het festival "Couleurs d’Afrique" dat moest plaatsvinden op
de Akenkaai op 10-12/04/2020 maar omwille van de covidmaatreglelen werd geannuleerd.- Artikel
15001/33202 van de gewone begroting 2020.

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

[16] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2328927 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de aankoop en plaatsing van openbare afvalbakken
uitgerust met een afvalpers op zonne-energie.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/21/PP.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), ii)
van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2020/21/PP.- Uitgave van 120.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsprojecten nrs. KL05-53-2015
en KL05-486-2009 in afwijking).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 160 van het College van
14/05/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[17] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2340505 (R)

Cultuur.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 57.900,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 57.900,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020 :
1) 1.000,00 EUR aan de vzw Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (afgekort Amvb) voor
het project “2020 : Een geschiedenis van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel” ;
2) 1.000,00 EUR aan de vzw OKRA, trefpunt 55+ afgekort OKRA voor het project “Bruggen bouwen en
banden smeden” ;
3) 250,00 EUR aan de vzw Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren voor het project “200 jaar
Nederlandstalig Onderwijs in Brussel” ;
4) 2.000,00 EUR aan de vzw “Queermatch” voor het project "Match - International Women’s Day 2020" ;
5) 850,00 EUR aan de vzw ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus (afgekort ADO Icarus) voor het
project “Buurt in beweging” ;
6) 300,00 EUR aan de vzw KWB - Kristelijke Werknemersbeweging voor het project “Muziek maakt
mensen blij&(On)bekend talent & Creatief met houtafval” ;
7) 2.500,00 EUR aan de vzw De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren (afgekort
D'Broej) voor het project “Bockstael : een goeie miks 2.0” ;
8) 1.000,00 EUR aan de vzw “Femma” voor het project “Recup kledij met de wijk” ;
9) 2.000,00 EUR aan de vzw Sint-Goedele Brussel voor het project “Kids-gids” ;
10) 5.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging “GAG” voor het project "GAG" ;
11) 3.500,00 EUR aan de vzw “City 3” voor het project “Urban Heat Island Trainer (UHIT)” ;
12) 4.000,00 EUR aan de vzw Brussel Behoort Ons Toe voor het project “Brusselsspeaks” ;
13) 2.500,00 EUR aan de vzw De Buurtwinkel voor het project “Onze Anneessenswijk telt mee” ;
14) 800,00 EUR aan de vzw Toogenblik voor het project “TOOGENBLIK, Haren zonder drempels” ;
15) 5.000,00 EUR aan de vzw Toestand voor het project “Vas-y du Kaai, een stadslabofestival” ;
16) 1.000,00 EUR aan de vzw Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest (afgekort WF BHG) voor
het project “Interlitratour 2020 - ‘New beginnings’// ‘een nieuw begin’ // Nouveaux débuts” ;
17) 850,00 EUR aan de vzw Gezinsbond NOH voor het project “Move and pick it up (Beweeg en neem
het op)” ;
18) 850,00 EUR aan de vzw Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar (afgekort K.T.V. De Noordstar)
voor het project “Dag van de samenhorigheid” ;
19) 2.000,00 EUR aan de vzw “Sputnik” voor het project “Witloof! Harens Goud | L’Or de Haren (4e
editie)” ;
20) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging De Kleurdoos voor het project “Artistieke kansen voor
iedereen” ;
21) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging Talent in Beweging voor het project “Talent in spotlight” ;
22) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging “KWB start to bike” voor het project “Fiets uit je kot! Kom
uit je kot!” ;
23) 1.500,00 EUR aan de vzw “Tint” voor het project “CHAOS” ;
24) 3.500,00 EUR aan de Nederlandse Stichting “Stichting Are We Europe” voor het project “KANO
Brussels - Room for Activity” ;
25) 1.000,00 EUR aan de vzw Gemeenschapscentrum De Markten voor het project “Bewogen Festival" ;
26) 3.500,00 EUR aan de vzw "Debateville" voor het project “Debateville Muntpunt" ;
* op het artikel 76210/33101 van de gewone begroting 2020 :
27) 2.000,00 EUR aan de particulier “Wim Van Broeck” voor het project “5hoek voor Anderstalige
Nieuwkomers” ;
28) 1.500,00 EUR aan de particulier “Josef Terlaeken” voor het project “BuurtHuisBuurt Tropicana” ;
29) 2.000,00 EUR aan de particulier “Margareta De Maegd” voor het project “Muze” ;
30) 3.500,00 EUR aan de particulier “André van Praet” voor het project “Abstrahø school”.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2342977 (R)

Voorlopige goedkeuring van de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen en -paden nrs 1, 3, 5, 11, 15,
19, 21, 23, 33, 34, 35, 36, 38 en 40 en de volledige afschaffing van de buurtwegen en -paden nrs. 4, 12,
16, 18, 24, 25, 28, 30, 32, 37, 41 en 44 uit de atlas der buurtwegen van de gemeente Haren.
1) Voorlopig aannemen van de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen en -paden nrs. 1, 3, 5, 11, 15,
19, 21, 23, 33, 34, 35, 36, 38 en 40 en de volledige afschaffing van de buurtwegen en -paden nrs 4, 12, 16,
18, 24, 25, 28, 30, 32, 37, 41 en 44 uit de atlas der buurtwegen van de gemeente Haren.- 2) Het College
van Burgemeester en schepenen belasten met de wettelijke formaliteiten.- 3) Akte nemen van het
bijgewerkte plan met het te ontwikkelen netwerk (plan in bijlage bij het besluit).

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[19] Demografie - Demo III - Crèches en peutertuinen - 2342291 (R)

Subsidies aan de verenigingen die de zichtbaarheid van de dienst van het Jonge Kind promoten en aan
organismen in dienst van het jonge kind.- Aanduiding van de begunstigden en van het toegekende bedrag.-
Jaar 2020.
Toekennen van de subsidies aan de verenigingen die de zichtbaarheid van de dienst van het Jonge Kind
promoten en aan organismen in dienst van het jonge kind op het artikel 84497/33202 als volgt :
- Voor prestaties van het jaar 2019 voor het onthaal van de baby-corner van de dienst van het Jonge Kind
tijdens winterpret aan de vzw BME : 5.000,00 EUR;
- Voor prestaties voor het jaar 2020 voor de vzw "La Ribambelle, Halte Accueil de la Senne" : 5.000,00
EUR;
- Voor prestaties voor het jaar 2020 voor de vzw "La Bulle d'Air" : 5.000,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2343764 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Programma 2020.- Opdracht voor aanneming van werken van
beperkte waarde via aanvaarde factuur voor de bescherming en de reiniging van muurschilderingen van
het stripparcours gedurende een periode van 36 maanden.- Principe.- Lijst.- Gunning.- Uitgave.-
Kunstwerk 179581 (zonder btw) & Kunstwerk 179584 (btw).- Referentiedossier nr. 0604/12/081.- (Ref.
20200429).
Plaatsing van een opdracht voor aanneming van werken voor de bescherming en de reiniging van
muurschilderingen van het stripparcours gedurende een periode van 36 maanden in het kader van het
Stripparcours van de Stad Brussel op basis van het bestek nr. CAR/20/FA/198.- Overheidsopdracht van
beperkte waarde via aanvaarde factuur na raadpleging van 4 ondernemingen in toepassing van artikel 92
van de wet van 17/06/2016.- Uitgave van 3.568,00 EUR (zonder btw).- Artikel 93022/74951 van de
buitengewone begroting 2020.- Kennisnemen van de beslissing nr. 216 van het College van 14/05/2020, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[21] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2342518 (R)
Archief van de Stad Brussel.- Schenking van foto's van mevr. Candice LAURENT.- Overeenkomst tot
overdracht van fotografische rechten.
De schenking van foto's van mevr. Candice LAURENT aan de Stad Brussel (het Archief) aanvaarden.-
Overeenkomst tot overdracht van fotografische rechten tussen de Stad en mevr. Candice LAURENT.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2344358 (R)

Archief van de Stad Brussel.- Schenking van foto's van dhr. Eric OSTERMANN.- Overeenkomst tot
overdracht van fotografische rechten.
De schenking van foto's van dhr. Eric OSTERMANN aan de Stad Brussel (het Archief) aanvaarden.-
Overeenkomst tot overdracht van fotografische rechten tussen de Stad en dhr. Eric OSTERMANN.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2343504 (R)

Archief van de Stad Brussel.- Overeenkomst tot overdracht van fotografische rechten met dhr. Vincent
BEECKMAN.
De overeenkomst tot overdracht van fotografische rechten tussen de Stad en dhr. Vincent BEECKMAN
aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[24] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2344047 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Bvba Be Culture - SPCC : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 15.000,00 EUR aan de bvba "Be Culture -
SPCC" voor de organisaie van het projet "culture together".- Artikel 77210/32101 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[25] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2343742 (R)
Cultuur.- Werkingstoelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 46.500,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 46.500,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020 :
1) 2.000,00 EUR aan de vzw "Art Nomade";
2) 500,00 EUR aan de vzw "Arts et Culture";
3) 2.500,00 EUR aan de vzw "Association Sportive et Educative Anneessens";
4) 4.000,00 EUR aan de stichting van openbaar nut "Atelier Marcel Hastir";
5) 2.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles nous Appartient";
6) 1.000,00 EUR aan de vzw 10/12;
7) 500,00 EUR aan de vzw "Itinérances";
8) 500,00 EUR aan de vzw "Le Non-Dit";
9) 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Les Gardevils";
10) 1.000,00 EUR aan de vzw "Lundi d’Orgue";
11) 5.000,00 EUR aan de vzw "Musée Belge de la Franc-Maçonnerie";
12) 12.500,00 EUR aan de vzw Nova;
13) 2.000,00 EUR aan de vzw "Office d’Art Contemporain";
14) 2.000,00 EUR aan de vzw "Patrimoine et Culture - Halles Saint-Géry";
15) 500,00 EUR aan de vzw "Les Volontaires de Bruxelles 1830".
* op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020 :
16) 10.000,00 EUR aan de vzw Kiosk Radio.

-----------------------------------------------------------------------
[26] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2336311 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw ChiaraMia : 50.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 50.000,00 EUR aan de vzw ChiaraMia voor de
uitvoering van het project "PIAS".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2344344 (R)

Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "Les Compagnons de Saint-Laurent" : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de vzw "Les Compagnons
de Saint-Laurent" voor de organisatie van "Meyboom 2020".- Artikel 56110/33202 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[28] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2340505 (R)
Cultuur.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 57.900,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 57.900,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020 :
1) 1.000,00 EUR aan de vzw Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (afgekort Amvb) voor
het project “2020 : Een geschiedenis van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel” ;
2) 1.000,00 EUR aan de vzw OKRA, trefpunt 55+ afgekort OKRA voor het project “Bruggen bouwen en
banden smeden” ;
3) 250,00 EUR aan de vzw Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren voor het project “200 jaar
Nederlandstalig Onderwijs in Brussel” ;
4) 2.000,00 EUR aan de vzw “Queermatch” voor het project "Match - International Women’s Day 2020" ;
5) 850,00 EUR aan de vzw ADL Dienstverlenende Organisatie Icarus (afgekort ADO Icarus) voor het
project “Buurt in beweging” ;
6) 300,00 EUR aan de vzw KWB - Kristelijke Werknemersbeweging voor het project “Muziek maakt
mensen blij&(On)bekend talent & Creatief met houtafval” ;
7) 2.500,00 EUR aan de vzw De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren (afgekort
D'Broej) voor het project “Bockstael : een goeie miks 2.0” ;
8) 1.000,00 EUR aan de vzw “Femma” voor het project “Recup kledij met de wijk” ;
9) 2.000,00 EUR aan de vzw Sint-Goedele Brussel voor het project “Kids-gids” ;
10) 5.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging “GAG” voor het project "GAG" ;
11) 3.500,00 EUR aan de vzw “City 3” voor het project “Urban Heat Island Trainer (UHIT)” ;
12) 4.000,00 EUR aan de vzw Brussel Behoort Ons Toe voor het project “Brusselsspeaks” ;
13) 2.500,00 EUR aan de vzw De Buurtwinkel voor het project “Onze Anneessenswijk telt mee” ;
14) 800,00 EUR aan de vzw Toogenblik voor het project “TOOGENBLIK, Haren zonder drempels” ;
15) 5.000,00 EUR aan de vzw Toestand voor het project “Vas-y du Kaai, een stadslabofestival” ;
16) 1.000,00 EUR aan de vzw Willemsfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest (afgekort WF BHG) voor
het project “Interlitratour 2020 - ‘New beginnings’// ‘een nieuw begin’ // Nouveaux débuts” ;
17) 850,00 EUR aan de vzw Gezinsbond NOH voor het project “Move and pick it up (Beweeg en neem
het op)” ;
18) 850,00 EUR aan de vzw Koninklijke Toneelvereniging De Noordstar (afgekort K.T.V. De Noordstar)
voor het project “Dag van de samenhorigheid” ;
19) 2.000,00 EUR aan de vzw “Sputnik” voor het project “Witloof! Harens Goud | L’Or de Haren (4e
editie)” ;
20) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging De Kleurdoos voor het project “Artistieke kansen voor
iedereen” ;
21) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging Talent in Beweging voor het project “Talent in spotlight” ;
22) 1.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging “KWB start to bike” voor het project “Fiets uit je kot! Kom
uit je kot!” ;
23) 1.500,00 EUR aan de vzw “Tint” voor het project “CHAOS” ;
24) 3.500,00 EUR aan de Nederlandse Stichting “Stichting Are We Europe” voor het project “KANO
Brussels - Room for Activity” ;
25) 1.000,00 EUR aan de vzw Gemeenschapscentrum De Markten voor het project “Bewogen Festival" ;
26) 3.500,00 EUR aan de vzw "Debateville" voor het project “Debateville Muntpunt" ;
* op het artikel 76210/33101 van de gewone begroting 2020 :
27) 2.000,00 EUR aan de particulier “Wim Van Broeck” voor het project “5hoek voor Anderstalige
Nieuwkomers” ;
28) 1.500,00 EUR aan de particulier “Josef Terlaeken” voor het project “BuurtHuisBuurt Tropicana” ;
29) 2.000,00 EUR aan de particulier “Margareta De Maegd” voor het project “Muze” ;
30) 3.500,00 EUR aan de particulier “André van Praet” voor het project “Abstrahø school”.

Zie punt 17
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[29] Stedenbouw - Plan - Planning - 2343519 (R)

Register 2020 van de leegstaande woningen op het grondgebied van de Stad (vastgesteld op 31/12/2019).-
Verslag over het beleid van de Stad tegen de leegstaande woningen.- Artikel 15, §1, alinea 2 en artikel 15
§6 van Hoofdstuk II "Openbaar beheersrecht van woningen" van de Brusselse Huisvestingscode.
Kennisnemen van het register 2020 van de leegstaande woningen op het grondgebied van de Stad
(vastgesteld op 31/12/2019) en van het verslag over het beleid van de Stad in de strijd tegen de
leegstaande woningen.

-----------------------------------------------------------------------
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[30] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2344917 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de gevels (gordijngevels) van het
gebouw 4 van het Athenee Emile Bockstael, Reper-Vrevenstraat 80 te 1020 Brussel.- Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/041.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 41
§ 1er, 2° van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/041.- Uitgave van 500.685,86 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2020.- Project nr. FH08-45-2019.-
Werf/Goed : 179682.- Onderhoud : 179684.- Investeringsproject nr. FH08-7-2019.- Lening : artikel
73508/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2342553 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de vervanging van mobiele
communicatieapparatuur.- Dossier nr. OPP/2020/004.
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 7.942,63 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 10466/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening : artikel
10466/96151.- Werf : 179645.- Investeringsproject nr. CC06-13-2009.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 281 van het College van 14/05/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2344636 (R)

Jaarlijkse aanneming van werken van vloerbekledingswerken uit te voeren in de gebouwen van het
openbaar en/of privé domein van de Stad Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel
HOOFDSTAD Elsene, voor een periode van 48 maanden.- Principe.- Bestek nr. OPP/2020/048.
Samengevoegde opdracht van werken in twee percelen via openbare procedure met Belgische
bekendmaking.- Bestek nr. OPP/2020/048.- Uitgave van 3.267.000,00 EUR btw inbegrepen, waarvan
2.904.000,00 EUR voor perceel 1 en 363.000,00 EUR voor perceel 2.- Verdeling : 2.662.000,00 EUR ten
laste van de eigen begroting van de Stad, 363.000,00 EUR ten laste van de begroting van de Grondregie
en 242.000,00 EUR ten laste van de begroting van de Politiezone.- Diverse artikels van de gewone en
buitengewone begroting 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de
geschikte kredieten en de goedkeuring van deze begrotingen door de bevoegde overheden).- Geen enkele
bestelling zal in het kader van deze opdracht gebeuren zonder goedkeuring van de toezichthoudende
overheid op de betrokken begroting.- Thesaurie en leningen.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2344755 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de technische bijstand aan de Stad Brussel in de
circulaire economie in het kader van het project voor de uitbreiding van het Atheneum van de Pagodes op
de site van het Atheneum Karel Buls, dat zal worden afgebroken.- Dossier nr. OPP/2020/057.
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 36.300,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 73108/72260 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 179655.-
Onderhoud : 179656.- Investeringsproject nr. FH08-161-2018.- Lening : artikel 73108/96151.- Subsidie :
artikel 73108/66552.- Kennisnemen van de beslissing nr. 289 van het College van 14/05/2020, in
toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2345007 (R)

Jaarlijkse aanneming van parketwerken in de gemeentegebouwen van het openbaar domein van de Stad
Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene, gedurende een periode van
48 maanden.- Principe.- Bestek nr. OPP/2020/042.
Samengevoegde opdracht van werken in twee percelen via een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking.- Bestek nr. OPP/2020/042.- Uitgave van 907.500,00 EUR btw
inbegrepen, waarvan 816.750,00 EUR voor perceel 1 en 90.750,00 EUR voor perceel 2.- Verdeling :
816.750,00 EUR ten laste van de eigen begroting van de Stad en 90.750,00 EUR ten laste van de
begroting van de Politiezone.- Diverse artikels van de gewone en buitengewone begroting 2020, 2021,
2022, 2023 en 2024 (onder voorbehoud van de inschrijving van de geschikte kredieten en de goedkeuring
van deze begrotingen door de bevoegde overheden).- Geen enkele bestelling zal in het kader van deze
opdracht gebeuren zonder goedkeuring van de toezichthoudende overheid op de betrokken begroting.-
Thesaurie en leningen.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2342924 (R)
"Lycée Jacqmain", Belliardstraat, 135 te 1000 Brussel, "Haute Ecole Francisco Ferrer - Institut
Cooremans", Anneessensplein, 11 te 1000 Brussel en "Haute Ecole Francisco Ferrer - Buls-De Mot",
Lemonnierlaan, 110 te 1000 Brussel.- Openbare opdracht van werken voor de vernieuwing van de
stookplaatsen en afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" in verband met de werken.-
Dossier nr. 20/3923.
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 20/3923 en desbetreffende aankondiging van opdracht.-
Uitgave geraamd op 753.546,09 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.-
Uitgave van 1.675,58 EUR alle belastingen inbegrepen.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone
begroting 2020 (project nr. FH08-42-2019 - 250.000,00 EUR).- Artikel 74108/72360 van de
buitengewone begroting 2020 (project nr. FH08-54-2019 - 210.345,92 EUR).- Artikel 74108/72360 van
de buitengewone begroting 2020 - 294.875,76 EUR onder voorbehoud van een begrotingswijziging die zal
ingediend worden en van een investeringsproject te creëren.- Totale uitgave geraamd op 755.221,67 EUR
btw inbegrepen en alle belastingen inbegrepen.- Lening.

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