VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 11 mei 2020 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2330774 (R)
Wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020.- Invoering van een gewijzigd dossier.
Aanneming van de wijziging van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2342500 (R)
48863/OK/LC.- Politieverordening van de Burgemeester.- Covid 19.- Beperking opening van
inrichtingen.- Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester tot beperking van de opening van inrichtingen die in een
dienst voorzien van levering van maaltijden of maaltijden om mee te nemen, in toepassing van artikel 134
§1 van de nieuwe gemeentewet bevestigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2335096
(R)
Toezicht op de Berg van Barmhartigheid.- Wijzigingen aan het arbeidsreglement.
De wijzigingen aan het arbeidsreglement zoals opgenomen in de besluiten van 17/10/2019, 14/11/2019 en
13/02/2020 van de Berg van Barmhartigheid goedkeuren.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2341369
(R)
Protestantse kerk "St-Andrew's Church of Scotland" te Elsene.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019, in evenwicht.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2343166
(R)
Sint-Joost-kerk te Sint-Joost-ten-Noode.- Rekening 2018.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2018.- Batig saldo : 19.112,25 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2340606
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 6.294,56 EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2339945
(R)
Sint-Bonifacius kerk te Elsene.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Tekort : 6.543,17 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2339909
(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 5.677,11 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2341359
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 132.613,01 EUR.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2342638 (R)
Principe om in diverse noodzakelijke en onvoorziene uitgaven te voorzien binnen het kader van de
COVID19 pandemie.- Vastlegging van een globale uitgave en effectieve vastlegging naar gelang de
noden.- Overeenkomstig artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
1) Akte nemen van de Collegebeslissing van 23/04/2020 om in diverse 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.- 2) Instemmen met de uitgaven ten belope van een 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.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2342609 (R)
Overheidsopdracht voor de leveringen van mondmaskers met filters bestemd voor het personeel van de
Stad Brussel, binnen het kader van de COVID19 pandemie.- Overeenkomstig artikel 249 §1 alinea 2 van
de nieuwe gemeentewet.
Overheidsopdracht voor de leveringen van mondmaskers met filters bestemd voor het personeel van de
Stad Brussel, binnen 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 156.907,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 14001/12402 «Rampen /
Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik» van de gewone begroting 2020.- Akte nemen van
de Collegebeslissing nr. 210 van het College van 23/04/2020 en instemmen met de uitgave, in toepassing
van artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2343352 (R)
Bijzondere subsidie aan de gemeenten in toepassing van de ordonnantie van 13/02/2003.- Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02/04/2020.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regeringbetreffende de toekenning van een
bijzondere toelage voor het organiseren van een pedagogische workshop op maat bij het OCMW.- Bedrag
toegekend aan de Stad : 41.400,00 EUR.- Subsidie integraal door te storten aan het OCMW van Brussel :
* Artikel 83103/465/48 :
- Bijdragen van de hogere overheden in de kosten door andere overheidsinstellingen : 41.400,00 EUR
(ontvangsten - gewone begroting 2020);
* Artikel 83143/435/07 :
- Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen :
41.400,00 EUR (uitgaven - gewone begroting 2020).
-----------------------------------------------------------------------
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[13]

Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2342815 (R)
Plan klimaat van de OVM "Logement Bruxellois - Brusselse Woning (LBW)".- Hoofdelijke borgstelling
van de Stad voor de lening van de fase 2 voor een bedrag van 37.000.000,00 EUR.- Overeenkomst tussen
de Stad en de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM).
Principe van de borgstelling van de Stad Brussel ten voordele van de CVBA Brusselse Woning in het
kader van het verkrijgen van een lening bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
ter hoogte van 37.000.000,00 EUR, voor de financiering van de fase 2 van het Plan Klimaat van de CVBA
Brusselse Woning.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

Organisatie - - Duurzame ontwikkeling - 2339109 (R)
Stadslandbouw.- Vrije Universiteit Brussel - VUB.- Toelage : 20.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie van 20.000,00 EUR aan de Vrije Universiteit Brussel - VUB om het project
"Promenade Sud" te ondersteunen.- Artikel 10401/33202 van de gewone begroting voor 2020.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2341346 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een verhuisvrachtwagen voor de cel
Groene Ruimten van het departement Wegeniswerken (CDA/011311/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011311/PTL.- Uitgave van
150.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 166 van het College van 30/04/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2338906 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering,
plaatsing en herstelling, gedurende 12 maanden, van zonnegordijnen en overgordijnen
(CDA/011275/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011275/PTL.- Uitgave over 12
maanden van 84.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 55.400,00 EUR voor perceel 1 (zonnegordijnen
voor binnen- en overgordijnen) en 28.600,00 EUR voor perceel 2 (raambekleding voor buiten), of
168.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene
artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2020 tot 2022 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2021 en
2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 157 van het College van 30/04/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2340071 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vuilniswagen voor de cel Openbare
Reinheid van het departement Wegeniswerken en de overname van een afgeschreven vuilniswagen
(CDA/011288/LDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°) van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011288/LDR.- Uitgave
van 200.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikels 87605/74353 van de buitengewone begroting van
2020.- Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2339885 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een mobiel podium met overdekking
voor de cel Interventies-Operaties van het departement Wegeniswerken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011290/DDR.- Uitgave van
100.000,00 EUR inclusief 21 % btw.- Artikel 13615/74451 van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 46 van het College van 23/04/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 11 mei 2020

3

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2343538 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van herbruikbare persoonlijke
beschermingsmaskers in stof (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 934.725,00 EUR incusief
btw.- Artikel 14001/12402 "Rampen/Technische benodigdheden voor rechtstreeks verbruik" van de
gewone begroting 2020.- Akte nemen van de Collegebeslissing nr. 437 van het College van 30/04/2020 en
instemmen met de uitgave, overeenkomstig artikel 249 §1 alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2343001 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de begeleiding van de Stad bij het project
"Positive Energy District" en de implementatie van een pilootproject voor energiegemeenschap
(CDA/011317/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011317/DDR.- Uitgave van
110.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87966/74760 van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 149 van het College van 30/04/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2341414 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst met uitgaven minder dan
30.000,00 EUR btw exclusief.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011212, 011219, 011225, 011231 en 011232.Totale raming van 35.560,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting
van 2020.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 52 van het College van 23/04/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2341668 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst, gedurende 12 maanden, met het doel de
levering, montage en plaatsing van tuinhuizen in milieuvriendelijke materialen (CDA/011330/LDR).Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011330/LDR.- Uitgave over 12
maanden van 35.000,00 EUR inclusief 21% btw of 140.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2020 en 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aannemeing van de begroting van 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 170 van het College
van 30/04/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2341913 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van een afgeschermde kast (CDA/011253/NOR).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011253/NOR.- Uitgave over 12 maanden van 18.000,00 EUR
inclusief 21 % btw of 36.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal verlengbaar is met 12
maanden.- Verschillende artikelen van economische code 74451 van de buitengewone begroting van
2020.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 436 van het College van 30/04/2020 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2339845 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, tot 31 december 2020, van
handgereedschap specifiek voor het beroep van elektricien CDA/011238/PAD).- Uitgaven minder dan
30.000,00 EUR btw exclusief.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011238/PAD.- Uitgave tot 31/12/2020 van 12.000,00 EUR
inclusief 21% btw.- Verchillende artikelen van economische code 74451 van de buitengewone begroting
van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 160 van het College van 30/04/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2342653 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het periodiek en curatief onderhoud, tot
30/06/2021, van afvalbakken uitgerust met een afvalpers op zonne-energie (CDA/011243/MGG).Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave over 14 maanden van 2.579,57 EUR inclusief 21% btw, die het bedrag van de
opdracht over 14 maanden op 92.579,57 EUR inclusief btw brengt, 68.621,57 EUR op de gewone
begroting en 23.958,00 EUR op de buitengewone begroting.- Artikel 87605/12406 van de gewone
begrotingen van 2020 en 2021 en artikel 87605/74451 van de buitengewone begrotingen van 2020 en
2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting
2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen
van de beslissing nr. 176 van het College van 30/04/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin,
van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2340655 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst met uitgaven minder dan
30.000,00 EUR btw exclusief.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011180, 011191, 011218 en 011228.- Totale raming
van 20.480,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 42 van het College van 23/04/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2338708 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de huur van containers voor de herhuisvesting van de
leerlingen van het 'Lycée Emile Jacqmain' tijdens de restauratie en renovatie van het Solvaygebouw
(CDA/011271/YOU).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek CDA/011271/YOU.- Uitgave van 500.000,00 EUR inclusief 6% btw.- Artikel 73108/72360 van de
buitengewone begroting van 2020 (onder voorbehoud van een begrotingswijziging van 500.000,00 EUR
van artikel 73508/72360 (investeringsproject nr. FH08-47-2019) naar artikel 73108/72360
(investeringsproject nr. FH08-82-2015)).- Lening.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2341548 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van elektrische
straatafvalzuigers voor verschillende departementen (CDA/011329/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011329/LDR.- Uitgave van
162.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikels 87605/74451 (124.000,00 EUR), 76605/74451 (18.000,00
EUR) en 76410/74451 (20.000,00 EUR) van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 435 van het College van 30/04/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2341081 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met als voorwerp de levering van herbruikbare stoffen
maskers voor individuele bescherming.
Overheidsopdracht zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, b) van de wet
van 17/06/2016 op de overhedisopdrachten voor een geraamde uitgave van 135.000,00 EUR, btw 21 %
inbegrepen.- Artikel 13504/12405 van de gewone begroting 2020.- Kennisnemen van de beslissing van
het College van 23/04/2020 om over te gaan tot de bestelling van herbruikbare stoffen maskers voor
individuele bescherming.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2339450 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-029.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 20-0500-039, 20-0500-054 en 20-0500-237.Toepassing van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale
uitgave van 4.498,58 EUR (incl. btw).- Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.Investeringsproject nr. EA05-30-2017.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 178 van het College
van 30/04/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 11 mei 2020

5

[31]

Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2338033 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - april 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 55.212,27 EUR btw inbegrepen.Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 58 van het College van 23/04/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[32]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2338906 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering,
plaatsing en herstelling, gedurende 12 maanden, van zonnegordijnen en overgordijnen
(CDA/011275/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011275/PTL.- Uitgave over 12
maanden van 84.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 55.400,00 EUR voor perceel 1 (zonnegordijnen
voor binnen- en overgordijnen) en 28.600,00 EUR voor perceel 2 (raambekleding voor buiten), of
168.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene
artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2020 tot 2022 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2021 en
2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 157 van het College van 30/04/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
Zie punt 16

[33]

----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2339845 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, tot 31 december 2020, van
handgereedschap specifiek voor het beroep van elektricien CDA/011238/PAD).- Uitgaven minder dan
30.000,00 EUR btw exclusief.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011238/PAD.- Uitgave tot 31/12/2020 van 12.000,00 EUR
inclusief 21% btw.- Verchillende artikelen van economische code 74451 van de buitengewone begroting
van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 160 van het College van 30/04/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
Zie punt 24
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[34]

[35]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2338218 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-027.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-232.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 6.100,46 EUR (incl. btw).Artikel 42105/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK05-7-2012.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 87 van het College van 23/04/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2331247 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de productie en de plaatsing op het grondgebied van de
Stad Brussel van een vermoedelijke hoeveelheid van 50 overdekte en afsluitbare fietsboxen, ter
beschikking gesteld van de buurtbewoners.- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/53/EP.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek/cahier spécial des charges nr. TV/2020/53/EP.- Uitgave
van 300.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42105/731/60 van de buitengewone begroting van 2020.Investeringsproject nr. BD05-7-2019.- Werf : 176592.- Onderhoud : 176593.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------
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[36]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2331185 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en de plaatsing van een vermoedelijke
hoeveelheid van 1000 fietsrekken op het grondgebied van de Stad Brussel.- Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/50/EP.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek/cahier spécial des charges nr. TV/2020/50/EP.- Uitgave
van 250.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42105/731/60 van de buitengewone begroting van 2020.Investeringsproject nr. BD05-7-2019.- Werf : 176594.- Onderhoud : 176595.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
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[37]

Organisatie - Methoden - Methoden - 2343013 (R)
Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe aankopen inzake informatica in 2020.
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1) Principe om de vzw GIAL/i-CITY te belasten met het verwezenlijken van overheidsopdrachten, met
respect voor de reglementering van overheidsopdrachten, in toepassing van de beheersovereenkomst
geldende van 01/01/2016 tot en met 31/12/2019 (verlengd krachtens artikel 56), 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/i-CITY definiëren.
2) Principe dat de niet vervallen overheidsopdrachten afgesloten door de vzw GIAL/i-CITY tijdens de
voorgaande dienstjaren tot 2020 behouden blijven.
3) Principe dat de door de vzw GIAL/i-CITY af te sluiten overheidsopdrachten tijdens het dienstjaar 2020
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 begrotingen en begrotingswijzigingen).
4) Principe dat de mededeling aan het College van de door de vzw GIAL/i-CITY toegekende opdrachten
zal gebeuren op het ogenblik van de budgettaire aanwendingen.
5) Principe van het opzetten van de eerste functionele modules die de eerste digitale interacties aan de
burgers bieden. De kosten voor het opzetten van deze eerste functionele modules worden geraamd op
2.500.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de
buitengewone begroting voor 2020.
6) Principe van de implementatie van de tweede groep functionele modules die de burgers een telefonisch
communicatiekanaal zullen bieden als aanvulling op de digitale kanalen en hen ook in staat zullen stellen
om afspraken te maken en te profiteren van een geoptimaliseerd wachtrijbeheer. De kosten voor de
oprichting van deze tweede groep worden geraamd op 1.300.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2020.
7) Principe van de uitvoering van de derde groep functionele modules voor het beheer van de documenten
van de burgers, die deel uitmaakt van het digitaliseringsprogramma van de stad. De kosten voor de
voortzetting van dit programma worden geraamd op 1.000.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2020.
8) Principe van het opzetten van de vierde functionele module die de burger online betaalmiddelen zal
aanbieden. De kosten voor het opzetten van deze oplossingen worden geraamd op 300.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor
2020.
9) Principe van het opzetten van een vijfde groep functionele modules die zal zorgen voor interactieve
platformen voor burgers om hen in staat te stellen meer te participeren in de gemeentelijke besluitvorming.
De kosten voor het opzetten van deze oplossingen worden geraamd op 300.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2020.
10) Principe van de implementatie van de zesde groep functionele modules (cfr. software beheer human
resources, "Geautomatiseerd beheersysteem voor het onderhoud van de gebouwen", "Geografisch
Informatiesysteem"). De kosten voor het opzetten van deze functionele modules worden geraamd op
900.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de
buitengewone begroting voor 2020.
11) Principe om de implementatie van het integratieplatform "Enterprise Service Bus" (ESB) voort te
zetten (Transversaal Project 1). De kosten van dit project worden geschat op 1.500.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor
2020.
12) Principe van de voortzetting van het programma "Master Data Management" (Transversaal Project 2).
De kosten voor de voortzetting van dit programma worden geraamd op 1.300.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor
2020.
13) Principe van een beroep op externe diensten en aanvullende licenties om het
informatiebeveiligingsprogramma van de stad voort te zetten (transversaal project 3). De uitgaven in
verband met deze externe diensten en licenties worden geraamd op 1.340.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor 2020.
14) Principe van de verdere ontwikkeling van de IT-infrastructuur van de stad Brussel op het gebied van
hosting (cloud), netwerk, het Nieuwe Werken (NWOW) en infraconsolidatie (transversaal project 4). De
kosten voor infrastructuur, licenties en advies in verband met deze doelstellingen worden geraamd op
7.070.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de
buitengewone begroting voor 2020.
15) Principe van het inschakelen van externe diensten met de vereiste vaardigheden om de technische
vereisten te identificeren die nodig zijn voor het opstellen en coördineren van de eerste specificaties voor
de IT-uitrusting van het Brucitygebouw (Transversaal Project 5). De kosten van dit advies worden
geraamd op 330.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering"
van de buitengewone begroting voor 2020.
16) Principe van de oproep voor aanvullende externe diensten en licenties voor het onderhouden van de
informaticatoepassingen die nu door de Stad gebruikt worden en de continuïteit van diensten te kunnen
garanderen tijdens de hele overgangsfase naar de nieuwe IT-architectuur. De uitgave verbonden aan deze
externe diensten en licenties wordt geraamd op 160.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74760
"Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting van 2020.
17) Principe van specifieke projecten voor het Openbaar Onderwijs met het oog op het onderhoud en de
modernisering van het IT-park. De kosten van deze projecten worden geraamd op 1.000.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74760 "Plannen en studies in uitvoering" van de buitengewone begroting voor
2020.
18) Principe om computers type PC, laptop, MAC aan te kopen. De kosten verbonden aan deze aankopen
worden geraamd op 2.085.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2020.
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[38]

[39]

19) Principe om te voorzien in de aankoop van tablets en hun accessoires. De uitgave verbonden aan deze
aankopen wordt geraamd op 300.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2020.
20) Principe om te voorzien in de aankoop van schermen met beschermingsplaat voor de scholen, gewone
schermen van het type TFT of tactiele schermen met beschermingsplaat (voornamelijk voor het
elektronisch loket) voor de administratie.- De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op
45.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de
buitengewone begroting 2020.
21) Principe tot aankoop van multimedia-schermen en accessoires voor dynamische affichage (digital
signage) voor installatie binnen de gebouwen die toelaten om vanuit een centraal systeem en naar een
groot aantal terminals, statische afbeeldingen, video's, dringende berichten, informatie van externe servers
uit te zenden.- De uitgave voor deze aankoop wordt geraamd op 30.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2020.
22) Principe van de aankoop van printers , scanners en noodzakelijke licenties. De uitgave verbonden aan
deze aankopen wordt geraamd op 110.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2020.
23) Principe van de aanschaffing van smartphones en GSM.- 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 2020.
24) Principe van het verwerven van gedecentraliseerde servers, voornamelijk 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 35.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting
2020.
25) Principe om hoofzakelijk voor het departement Onderwijs interactieve Whiteboards, interactieve TV’s
(TVI), multimedia projectoren en hun accessoires aan te kopen. De uitgave verbonden aan deze aankopen
wordt geraamd op 250.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/74253 «Aankoop van
informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2020.
26) Principe om 3D materiaal voor het openbaar onderwijs aan te kopen, namelijk printers en scanners.De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 15.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74253 «Aankoop van informaticamaterieel» van de buitengewone begroting 2020.
27) Principe om ten behoeve van het departement Demografie biometrisch materiaal aan te schaffen.- De
uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 70.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de buitengewone begroting 2020.
28) Principe van de aanschaffing van specifiek informaticamaterieel voor verschillende departementen en
kabinetten.- De uitgave verbonden aan deze aankopen wordt geraamd op 10.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 13901/74253 « Aankoop van informaticamaterieel » van de buitengewone begroting 2020.
29) Principe van de installatie van bekabeling en toegang tot WIFI.- De uitgave verbonden aan deze
installaties wordt geraamd op 500.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 13901/72460 «Uitrusting en
buitengewoon onderhoud van gebouwen in uitvoering» van de buitengewone begroting 2020.
30) Lening.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - 2342317 (R)
Interfin.- Statutaire wijzigingen.- Algemene buitengewone vergadering 16/06/2020.
Goedkeuring van de wijzigingen van de Interfin-statuten zoals die voorgesteld zijn door de
intercommunale op 16/04/2020 aan het College van Burgemeester en Schepenen en in het bijzonder van
de wijziging van het maatschappelijk doel van Interfin, met het oog op de invoegetreding de dag van hun
goedkeuring door de algemene vergadering van de onderneming.- Mevr. Karine LALIEUX aanduiden om
de Stad te vertegenwoordigen tijdens de Bijzondere Algemene Vergadering van 16/06/2020 die in
aanwezigheid van een notaris wordt gehouden.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - 2342314 (R)
Sibelga.- Wijziging statuten.- Buitengewone Algemene Vergadering van 16/06/2020.
De wijzigingen van de Sibelga-statuten goedkeuren zoals die voorgesteld zijn door de intercommunale op
16/04/2020 aan het College van Burgemeester en Schepenen en in het bijzonder van de wijziging van het
maatschappelijk doel van Sibelga, met het oog op de invoegetreding de dag van hun goedkeuring door de
Algemene Vergadering van de onderneming.- Mevr. Karine LALIEUX aanstellen om de Stad te
vertegenwoordigen tijdens de bijzondere Algemene Vergadering van 16/06/2020 die in aanwezigheid van
een notaris wordt gehouden.
-----------------------------------------------------------------------
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[40]

[41]

[42]

[43]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte - 2342614 (R)
Vivaqua.- Statutaire wijzigingen.- BAV juni 2020.
Het ontwerp van de nieuwe statuten van VIVAQUA goedkeuren, zoals het bij de oproeping voor de
buitengewone zitting van de Algemene Vergadering van 04/06/2020 werd gevoegd.- De
vertegenwoordigers van de Stad Brussel in de Algemene Vergadering van VIVAQUA volmacht geven om
hun stem uit te brengen overeenkomstig het in artikel 1 genomen besluit.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2338610 (R)
Wijziging van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de uitoefening en de organisatie van
commerciële evenementen op het grondgebied van de Stad Brussel.
De wijziging van artikels 26 en 29§2 van het gemeentelijk reglement met betrekking tot de uitoefening en
de organisatie van commerciële evenementen op het grondgebied van de Stad Brussel aannemen,
volgende de inwerking streding van het nieuw algemeen Politiereglement, gemeen in de 19 Brusselse
gemeenten.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2341919 (R)
Aanpassingen Terrassenreglement (februari 2020).
De wijziging van de artikelen 1, 34 en 43, respectievelijk specificerend de definities van terrasmeubilair,
het geautoriseerd terrasmeubilair en het nieuwe adres van de Horecacel, en de wijziging en de nieuwe
nummering van de bijlagen van het reglement, aannemen.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2341903 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (exclusief btw).- Installatie van een definitieve elektriciteitskast
op de Oude Graanmarkt door Sibelga.
Opdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Uitgave van 5.701,67 EUR btw inbegrepen.- Artikel 52009/72460 van de buitengewone
begroting 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 94 van het College van 23/04/2020, in
toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[44]

Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2322777 (R)
Subsidies Internationale Solidariteit 2020.- Vzw Geopolis : 15.000,00 EUR.
In toepassing van de overeenkomst aangenomen op 01/07/2019, voor het jaar 2020 een subsidie van
15.000,00 EUR toekennen aan de vzw Geopolis gelegen in de "Ateliers des Tanneurs", Huidevetterstraat
58-60 te 1000 Brussel om tentoonstellingen en conferenties te ontwikkelen over thema’s gelinkt aan
internationale solidariteit en de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de V.N.- Artikel 15001/33202 van
de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[45]

Wegeniswerken - - Groene zones - 2341900 (R)
Wedstrijd "Brussel in de bloemen 2020".- Reglement 2020.
Reglement voor het jaar 2020 betreffende een wedstrijd voor bebloemde gevels en versieringen op basis
van bloemen die zichtbaar zijn vanaf de straat.
-----------------------------------------------------------------------
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[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2343169 (R)
Overeenkomst ingegraven glasbollen van 01/12/2018 tussen de Stad en het Agentschap Net Brussel.Aanhangsel nr. 14.
Aanhangsel nr. 14 bij de overeenkomst ingegraven glasbollen van 01/12/2008 tussen de Stad en het
Agentschap Net Brussel, met als voorwerp de plaatsing van ingegraven glasbollen op nieuwe sites op het
grondgebied van de Stad, meer bepaald :
• Kapellemarkt, tegenover nr. 16;
• Antwerpsepoort, ter hoogte van de Lakensestraat;
• Renaissancelaan, tegenover het nr. 27;
• Onze-Lieve-Vrouwvoorplein, ter hoogte van de Leopold I-straat;
• Mathieu Desmaréstraat, ter hoogte van de Koninklijk Parklaan;
• Citroenbomenlaan, tegenover het nr. 76;
• Kraatveldstraat, ter hoogte van Craetbosgaarde;
•Bruynstraat, tegenover het nr. 151;
•Oorlogskruisenlaan, tegenover het nr. 165.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2341850 (R)
Mevr. Maria Vittoria BELLINI.- Toelage : 3.786,40 EUR.
Toekenning van een toelage van 3.786,40 EUR aan mevr. Maria Vittoria BELLINI, inwoner van de
Beffroistraat te 1000 Brussel, voor de realisatie en de installatie van bloembakken op een lengte van 12m
langs de blinde wand van de Beffroistraat (hoek Bordieaustraat).
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2340010 (R)
Vzw "Trou De Ver".- Toelage : 4.300,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.300,00 EUR aan de vzw "Trou De Ver" gelegen Léon Frédéricstraat 24
te 1030 Schaerbeek, om 5 Brusselse scholen die op de lijst van positief gediscrimineerde scholen in staat
te stellen het toneelstuk "Brandon" gratis te kunnen organiseren.- Artikel 87605/332/02 van de gewone
begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2341861 (R)
Mevrouw Elena NALON.- Toelage : 350,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 350,00 EUR aan mevr. Elena NALON voor de aankoop en vervanging
van vaste planten, tweejaarlijkse en jaarlijkse voor privé-bakken in de Correggiostraat (huisnummers 1921-23-25).
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2338326 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en de plaatsing van een vermoedelijke
hoeveelheid van 98 kleedkamerkasten in gebouwen van het Departement Wegeniswerken.- Principe.Dossier nr. TV/2020/34.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. TV/2020/34.- Uitgave van 100.000,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikelen 87605/741/51, 76605/741/51 van de buitengewone begroting van 2020
(Investeringsprojecten nrs. KL05-476-2009 (50.000,00 EUR) en ZJ05-19-2019 (50.000,00 EUR)).Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 111 van het College van 23/04/2020 overeenkomstig artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2342562 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-033.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-252.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.445,94 EUR (inclusief
btw).- Artikel 87805/745/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject BM05-5192009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 289 van het College van 30/04/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[52]

[53]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2330510 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatselijke herstelling, strook na strook, van
wandelpaden uit dolomiet in verschillende groene ruimten.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/47/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. TV/2020/47/EV.- Uitgave van 120.000,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2020
(Investeringsproject nr. AEK05-50-2016).- Werf nr. 177955.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
109 van het College van 23/04/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2337476 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de grasperken, bossen, dreven en
wandelpaden in het Warandepark.- Principe.
Open procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
TV/2020/46/EV.- Totale uitgave van 1.500.000,00 EUR btw inclusief (te verdelen in een vaste tranche
van 500.000,00 EUR btw inclusief op de buitengewone begroting 2020, een voorwaardelijke tranche van
500.000,00 EUR btw inclusief op de buitengewone begroting 2021 en een laatste voorwaardelijke tranche
van 500.000,00 btw inclusief op de buitengewone begroting 2022).- Artikel 76605/725/60 van de
buitengewone begroting van 2020 - 2021 - 2022, onder voorbehoud van de aanneming van de
buitengewone begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door toezichthoudende
overheid.- Investeringsproject nr. ZJ05-40-2019.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[54]

[55]

[56]

[57]

Stedenbouw - Administratieve directie - Financiën - 2329826 (R)
Architectuurwedstrijd Bruxelles Horta Prize : overeenkomst en wedstrijdreglement 2020.
1) Overeenkomst over de wedstrijd Brussels Horta Prize.- 2) Reglement 2020 van de wedstrijd «Brussels
Horta Prize».
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Expertises - 2340099 (R)
20 PLAN TOPO.- Benoeming Openbare Wegen.- Lidrusweg.- Biezenweg.
De naam« «Biezenweg - Chemin des Joncs» aan de weg tussen de huisnummers 199 en 205 Harenberg,
en de naam «Lidrusweg - Chemin de la Prêle des Marais» aan de weg die Harenberg met de Klesperstraat
verbindt, toekennen.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2333416 (R)
Overheidsopdracht voor dienstverlening betreffende het opstellen van een milieueffectenrapport (MER)
voor het Gemeentelijk Waterplan.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1er, 1°, a)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek/cahier spécial des charges
20/PLAN/RIE_PCE/MER_GWP.Geraamde uitgave van 54.450,00 EUR inclusief btw.- Artikels 93006/74760 (27.225,00 EUR) en
10401/74760 (27.225,00 EUR) van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 309 van het College van 30/04/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2330173 (R)
Overheidsopdracht voor het opstellen van aanbevelingen en het ontwikkelen van stedenbouwkundige
instrumenten voor het omkaderen van projecten voor de ontwikkeling van de binnengebieden van de
bouwblokken in Laken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure.- Bestek nr. 20/PLAN/BESTEK/ILOTS_LAEKEN.- Uitgave geraamd op
131.000,00 EUR (btw inclusief).- Artikel 93006/74760 van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Publicatie van een belangstellingsoproep voor de uitvoering van diensten door een newsletter van
het team van de Bouwmeester Meester-Architect.- Kennisnemen van de beslissing nr. 307 van het College
van 30/04/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 11 mei 2020

13

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2333413 (R)
Overheidsopdracht voor dienstverlening betreffende de uitwerking van het Gemeentelijk Waterplan en de
organisatie van thematische workshops met experten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van de wet van 17/06/2016
inzake overheidsopdrachten.- Bestek/cahier spécial des charges nr. 20/PLAN/PCE/GWP.- Uitgave
geraamd op 96.800,00 btw inbegrepen.- Artikels 93006/74760 (48.400,00 EUR) en 10401/74760
(48.400,00 EUR) van de buitengewone begroting 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 308
van het College van 30/04/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2340585 (R)
20 PLAN TOPO - Romeinseoprit : Rooilijnwijziging / Gedeeltelijke wijziging van de bouwlijn - Perceel
61H - Plan nr. 7422 - Voorlopige aanneming.
1) Voorlopig aannemen van het rooilijnplan nr. 7422.- 2) Het College van Burgemeester en Schepenen
belasten met de wettelijke formaliteiten.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2340329 (R)
20 PLAN TOPO.- Rooilijnplan nr. 7290.- Definitieve aanneming.
1) Definitief aannemen van het rooilijnplan nr. 7290.- 2) Definitief aannemen van de gedeeltelijke
afschaffing van de buurtweg nr. 3 gelegen tussen de Parochiestraat en de spoorweg (noordelijk gedeelte
van de Wilgeroosjesstraat).- 3) De aanvraag tot gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr. 3
onderwerpen aan de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op grond van het artikel 28 van
de wet op de buurtwegen.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2338675 (R)
20 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een deel van perceel van een terrein gelegen Flodorpstraat,16 en
16A, in te lijven in de openbare weg.- Stedenbouwkundige vergunning nr. F1180/2015.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel, vrij, onbelast en zonder kosten voor de Stad van een deel van
een grondperceel van 19,82 m² gelegen Flodorpstraat,16 en 16A, gekadastreerd Brussel, 21ste afdeling,
sectie A, nrs. 47C2 en 46K, met als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis, aanvaarden.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2338835 (R)
20 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een deel van perceel van een terrein gelegen Verdunstraat, tussen
nummers 235 en 243, in te lijven in de openbare weg.- Stedenbouwkundige vergunning : V375/2018.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel vrij, onbelast en zonder kosten voor de Stad van een deel van
een grondperceel van 27,81 m² gelegen Verdunstraat, tussen nummers 235 en 243, gekadastreerd Brussel,
21ste afdeling, sectie A, nr. 374W2, met als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis, aanvaarden.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2339507 (R)
Goedkeuring van de uitgave voor de aanpassing van een bestaande standaard aansluiting voor de
toekomstige fontein gelegen op het Beursplein, door de concessionaris Vivaqua.- Dossier nr.
0602/V005/2020.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1, 1° d) van
de wet van 17/06/2016.- Bedrag van 212,85 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting van 2020.- Project nr. GCB06-41-2015.- Lening : artikel 42106/96151.Kennisnemen van de beslissing nr. 123 van het College van 23/04/2020, in toepassing van artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2339399 (R)
Goedkeuring van de uitgave voor de versterking van een bestaande elektrische aansluiting en een
bestaande elektrische teller voor de toekomstige fontein gelegen op het Beursplein, door de concessionaris
Sibelga.- Dossier nr. 0602/V004/2020.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1, 1° d) van
de wet van 17/06/2016.- Bedrag van 3.666,76 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting van 2020.- Project nr. GCB06-41-2015.- Lening : artikel 42106/96151.Kennisnemen van de beslissing nr. 122 van het College van 23/04/2020, in toepassing van artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[65]

[66]

[67]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2339919 (R)
Kaderovereenkomst voor vrijwilligers die lid zijn van de Wijkraad.
Aanneming van de kaderovereenkomst voor de vrijwilligers die lid zijn van de Wijkraad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2340257 (R)
Jaarlijkse oproep.- Burgerinitiatieven en innovatieve acties.- Reglement.
Aaneming van de tekst van het reglement van de jaarlijkse oproep - Burgerinitiatieven en innovatieve
acties.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Relaties - Public Relations - 2337512 (R)
Participatiebudget.- Reglement.
Reglement die het kader vormt voor de uitvoering van een burgerbegrotingsinstrument.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2340157 (R)
Cultuur en Toerisme.- Vzw Duel Production-Hugues Navez.- Specifieke toelagen : 7.500,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 7.500,00 EUR aan vzw Duel ProductionHugues Navez voor de organisatie van “Brussels International Guitar Festival & competition 2020”
verdeeld als volgt :
- 2.500,00 EUR op artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020;
- 5.000,00 EUR op artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2340401 (R)
Cultuur.- Werkingstoelage.- Vzw "Matissa Belgique" : 2.500,00 EUR.
Toekenning van een werkingstoelage voor een bedrag van 2.500,00 EUR aan de vzw "Matissa Belgique".Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2337039 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw Compagnie Artaban : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 3.000,00 EUR aan de vzw «Compagnie
Artaban» voor de organisatie van 3 recitals als onderdeel van het project "Thalie Envolée".- Artikel
76210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2341097 (R)
Toerisme.- Werkingstoelagen aan de vzw "Un Soir Un Grain".- Totaal bedrag : 19.000,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 19.000,00 EUR aan de vzw "Un Soir Un
Grain" verdeeld als volgt :
- artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020 : 5.000,00 EUR;
- artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020 : 14.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2342218 (R)
Toerisme.- Specifieke toelagen.- Vzw C12 Art & Music : 8.277,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 8.277,00 EUR aan de vzw C12 Art &
Music verdeeld als volgt :
1) 5.450,00 EUR voor de realisatie van het project «Label digital»;
2) 2.827,00 EUR voor de realisatie van het project «Edition Jeremy Gerard».
Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2341594 (R)
Cultuur.- Aanvullende werkingstoelagen.- vzw "Centre Culturel Bruegel" en vzw "Centre Culturel
Bruxelles Nord-Maison de la Création".- Totaal bedrag : 107.059,00 EUR.
Toekennen van aanvullende werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 107.059,00 EUR op artikel
76210/33202 van de gewone begroting 2020 aan de volgende verenigingen en verdeeld als volgt:
1) 73.059,00 EUR aan de vzw "Centre Culturel Bruegel";
2) 34.000,00 EUR aan de vzw "Centre Culturel Bruxelles Nord – Maison de la Création".
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[74]

[75]

[76]

[77]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2337092 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Le quatre-vingt-huit" : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de vzw « Le quatre-vingthuit » voor de organisatie van het evenement “Marolles Ma DiverCité" editie 2020.- Artikel 77210/33202
van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2341092 (R)
Toerisme.- Specifieke toelagen aan vzw "Un Soir Un Grain".- Totaal bedrag : 90.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 90.000,00 EUR aan de vzw "Un Soir Un
Grain" voor de organisatie van het Brussels International Film Festival (BRIFF) 2020 verdeeld als volgt :
1) 75.000,00 EUR op artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020;
2) 15.000,00 EUR op artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2341673 (R)
Cultuur. - Werkingstoelage. - vzw "l'Estampille, espace - rencontre" : 400,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage voor een bedrag van 400,00 EUR aan de vzw «l'Estampille, espace rencontre».- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2340008 (R)
Cutuur.- Werkingstoelagen aan twee verenigingen.- Totaal bedrag : 7.500,00 EUR.
Toekenning van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 7.500,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt:
1) 1.500,00 EUR aan de vzw Teroubi ;
2) 6.000,00 EUR aan de vzw Diogène.
Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[78]

[79]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2309312 (R)
Strijd tegen de verlaten goederen.- Principe van verwerving van het pand gelegen aan de Gootstraat 17.Goedkeuring van het betreffende project.- Uitgaven.- Subsidieaanvraag.
Principe goed te keuren van de verwerving in volle eigendom van het onroerend goed gelegen te
Gootstraat 17, gekadastreerd onder Brussel, 1ste afdeling, sectie A, perceel nr. 1665, waarvan de
marktwaarde geschat werd op een totaal bedrag van 192.825,00 EUR.- De cel Expertise van het
departement Stedenbouw belasten met het uitvoeren van de nodige onderzoeken en procedures.- Het
project van de Grondregie van de Stad Brussel goedkeuren voor de bouw op dit terrein van een woning
gelijkgesteld met sociale woningen, om te voldoen aan de opgelegde criteria in het kader van de
uitvoering van de acties en programma's van het Stadsbeleid.- Uitgaven vast te leggen voor een
totaalbedrag van 192.825,00 EUR.- Artikel 93006/71260 van de buitengewone begroting 2020.- Lening.Een subsidieaanvraag in te dienen bij het Gewest voor de aankoop in het kader van de uitvoering van het
Stadsbeleid door ruimtelijke ordening in het kader van de strijd tegen leegstand.- Het College van
Burgemeester en Schepenen belasten met het vervullen van de wettelijke formaliteiten.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2340851 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de aanstelling van een studiebureau voor het uitvoeren
van een geotechnische studie in het kader van het project van herinrichting van het omnisportveld van het
sportcentrum van Neder-over-Heembeek, Korte groenweg 99 te 1120 Brussel.- Dossier nr. OPP 2020 044.
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 4.180,55 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76410/72360 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr.
BM10-44-2010.- Lening : artikel 76410/96151.- Werf : 179327.- Onderhoud : 179328.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 204 van het College van 23/04/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[80]

[81]

Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2341461 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp meten en egaliseren van speeltuinen in drie scholen
van de Stad Brussel.- Dossier nr. OPP/2020/059.
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 7.770,62 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr.
FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Werf : 179324.- Onderhoud : 179325.- Kennisnemen
van de beslissing nr. 217 van het College van 23/04/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2340978 (R)
"Ecole fondamentale Congrès-Dachsbeck", Onderrichtsstraat, 96 te 1000 Brussel en "Centre Pédagogique
de Vlaesendael", Frans Vekemansstraat, 58 te 1120 Brussel.- Dossier nr. 20/3917.- Opdracht van werken
voor het in conformiteit stellen van het geheel van de elektrische installaties en de LED verlichting.Afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" gebonden aan die werken.
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. 20/3917 en desbetreffende aankondiging van opdracht.Uitgave geraamd op 513.852,67 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.Uitgave van 1.147,33 EUR alle belastingen inbegrepen.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone
begroting 2020 (project nr. FH08-39-2019 - 275.000,00 EUR) en artikel 75108/72360 van de
buitengewone begroting 2020 (project nr. FH08-56-2019 - 240.000,00 EUR). - Totale uitgave geraamd op
515.000,00 EUR btw en alle belastingen inbegrepen.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------
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