VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 20 april 2020 te 17 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Dossiers van dhr. Burgemeester
[151] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2331800 (R)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Subsidie ter ondersteuning
van de acties in het kader van de bestrijding van schoolverzuim voor 2020 van 504.658,00 EUR.
Overeenkomst 2020 tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van
een subsidie voor 2020 ter ondersteuning van de acties in het kader van de bestrijding van schoolverzuim.Aanhangsel aan de overeenkomst 2020 tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor
de toekenning van een subsidie voor 2020 ter ondersteuning van de acties in het kader van de bestrijding
van schoolverzuim.- Actualisering van de bedragen in de begrotingsartikels betreffende deze subsidie na
de volgende budgettaire wijzigingen (inzake inkomsten - 30042/46508 en uitgaven - 30042/33202).
----------------------------------------------------------------------[152] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2341659 (R)
SJ 48856/SM.- Politieverordening van de Burgemeester.- Covid 19.- GAS.- Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijk Besluit van
06/04/2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van covid19 door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties, in toepassing van artikel 134 §1 van de
nieuwe gemeentewet bevestigen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[153] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2339401 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst met uitgaven minder dan
30.000,00 EUR.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011179, 011196, 011217 en 011221.- Totale raming
van 50.800,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 243 van het College van 16/04/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[154] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2338722 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011199.- Totale raming van 500,00 EUR inclusief btw.Artikel 76150/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3
van beslissing nr. 235 van het College van 16/04/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[155] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2337706 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van twee vrachtwagens 19 T met kiepbak
voor de cel Logistiek van het departement Wegeniswerken (CDA/011206/PTL).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek/cahier spécial des charges nr. CDA/011206/PTL.- Uitgave van 300.000,00 EUR inclusief 21%
btw.- Artikel 13605/74353 van de buitengewone begroting 2020.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[156] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2340992 (R)
Verplicht onderwijs (alle niveaus).- Terbeschikkingstelling van opgeknapt didactisch materiaal en
consumptiegoederen in het kader van het project “pc voor de student/COVID-19”.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel, de vzw MolenGeek en de vzw i-CITY betreffende het gratis
opknappen van door de Stad Brussel geleverde computers/towers.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[157] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2337598 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de uitvoering op verzoek van de aanbesteder van
diverse topografische opmetingen.- Principe.- Dossier nr. TV/2020/59/EP.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. TV/2020/59/EP.- Uitgave van 50.000,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 42105/732/60 van de buitengewone begroting van 2020
(Investeringsproject nr. AEK05-97-2009).- Werf nr. 177967.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
363 van het College van 16/04/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[158] Organisatie - Methoden - Methoden - 2340975 (R)
Projectoproep Gedeclasseerd IT materiaal.- Nieuwe deadlines. (zie agendapunt 115)
Het reglement van de projectoproep "Informaticamateriaal, een tweede leven" aangepast met nieuwe
deadlines aannemen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[159] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2337771 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-026.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-233.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 3.607,42 EUR (incl. btw).Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. BM05-3022009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 398 van het College van 16/04/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[160] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2339343 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-028.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-223.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.262,70 EUR (incl. btw).Artikel 76605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. BM05-2932009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 401 van het College van 16/04/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[161] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2340885 (R)
Openbare dienstenopdracht voor de volledige en globale missie voor het bestuderen en opwaardering van
de openbare ruimten die de hoog- en laagstad met elkaar verbinden op het grondgebied van de Stad
Brussel in de Vijfhoek.- Principe.- Dossier nr. 0602/V001/2020.
Mededingingsprocedure met onderhandeling in toepassing van artikel 38, 1 van de wet van 17/06/2016.Bestek/cahier spécial des chrages nr. 0602/V001/2020.- Uitgave geraamd op 405.000,00 EUR btw
inbegrepen voor het dienstopdracht en 30.000,00 EUR (vrijgesteld van btw) voor de vergoeding van de
voorstudies van de geselecteerde inschrijvers.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting van
2020 (project nr. AP06-21-2019).- Lening : artikel 42106/96151.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[162] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2340670 (R)
Samenvattende lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 54.650,25 EUR (btw inclusief).Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennis nemen van de beslissing
nr. 593 van het College van 16/04/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[163] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2331316 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.- Lijst 03-20207.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 37.459,45 EUR (btw inbegrepen).Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 576 van het College van 16/04/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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