VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 20 april 2020 te 17 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2333351 (R)
Cvba TRIANGLE 7.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de cvba TRIANGLE 7 voor de kosten verbonden aan
de documentaire film "Annie" van Cyrille Gallais.- Artikel 76201/32101 van de gewone begroting van
2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2339140 (R)
"Fondation Boghossian".- Toelage : 21.954,05 EUR.
Toekennen van een toelage van 21.954,05 EUR aan de "Fondation Boghossian" voor de bouw van een
sokkel om een beeld te installeren .- Artikel 76201/32101 van de gewone begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2338750 (R)
Vzw Teroubi.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw Teroubi voor de 6de editie van het
interculturele festival "l'Afrique en couleurs".- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2336042 (R)
"Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie".- Toelage : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 25.000,00 EUR aan de vereniging naar publiek recht "Buurthuis(zen) Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie" voor het Partnerschap tussen BOZAR en de Buurthuizen.Artikel 76201/43501 van de gewone begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2336054 (R)
"Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke buurtanimatie".- Toelage : 25.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 25.000,00 EUR aan de "Buurthuis(zen) - Centrum voor maatschappelijke
buurtanimatie" voor het Partnerschap tussen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en de
Buurthuizen.- Artikel 76201/43501 van de gewone begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2334937 (R)
Vzw Under My Network.- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 15.000,00 EUR aan de vzw Under My Network voor de organisatie van
de 3de editie van het evenement "Les garages numériques".- Artikel 76201/33202 van de gewone
begroting van 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[84]
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[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2337185 (R)
Politieverordening van de Burgemeester dd. 17/03/2020 tot verbod van de prostitutie om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 17/03/2020 tot verbod van de prostitutie bekrachtigen, in
toepassing van artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2339685 (R)
Verordening van de Burgemeester dd. 30/03/2020 tot verbod van de prostitutie om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 30/03/2020 tot verbod van de prostitutie bekrachtigen, in
toepassing van artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2340847 (R)
SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.- Bijvoegsel 9.
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
31/05/2020 verlengt.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2340852 (R)
SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst met de
verenigingen.- Verlenging.- Bijvoegsel 9.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en
de vzw Dokters van de Wereld tot 31/05/2020 verlengt.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2339487
(R)
Protestantse kerk van het Museum.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2020 van de Protestantse kerk van het Museum, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2336426
(R)
Sint-Niklaaskerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2336319
(R)
Sint-Niklaaskerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 214.577,46 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2336361
(R)
Sint-Rochuskerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 107.202,20 EUR.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2336306
(R)
Kristus-Koningkerk.- Rekening 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2019.- Batig saldo : 3.210,43 EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[92]

[93]

Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2336368 (R)
Financiering van het hospitaal UVC Brugmann en het hospitaal UKZKF deel uitmakende van de IRISgroep.- Hoofdelijke borgstelling voor de noodzaak aan korte termijnkredieten voor 2020.- Overeenkomst
tussen de Stad en Belfius Bank.
1) Principe van de hoofdelijke borgstelling voor de korte termijnkredieten voor het hospitaal UVC
Brugmann deel uitmakende van de IRIS-groep - Jaar 2020 ten belope van een maximumbedrag van
40.000.000,00 EUR.- Overeenkomst van borgstelling tussen de Stad en Belfius Bank.- 2) Principe van de
hoofdelijke borgstelling voor de korte termijnkredieten voor het hospitaal UKZKF deel uitmakende van de
IRIS-groep - Jaar 2020 ten belope van een maximumbedrag van 20.000.000,00 EUR.- 3) Overeenkomst
van borgstelling tussen de Stad en Belfius Bank.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2335338 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de restauratie van de Beurs van Brussel herbestemd tot
een openbare galerij en "Belgian Beer experience center" en transformatie van de archeologische site
Bruxella 1238.- Openbare procedure met Belgische en Europese bekendmaking.- Bijkomende uitgave.Dossier nr. OPP/2019/114.
Bijkomende uitgave van 555.238,56 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van de
raming bij toewijzing.- Artikel 13766/72460 van de buitengewone begroting van 2020.Investeringsproject nr. MO66-10-2019.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[94]

[95]

[96]

Organisatie - - Duurzame ontwikkeling - 2339397 (R)
Toelage.- Vzw "Le Kiosque à graines"/Zadenkiosk : 4.725,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 4.725,00 EUR aan de vzw "Le Kiosque à graines"/Zadenkiosk om het
project "1000 zaden planten" te ondersteunen.- Artikel 10401/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2334798 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van een elektrische veegmachine van +/- 1
m³, de overname van een afgeschreven veegmachine en, gedurende 48 maanden, het onderhoud van de
elektrische veegmachine van +/- 1 m³ (CDA/011240/DDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011240/DDR.- Uitgave
van 192.000,00 EUR, btw van 21% inbegrepen, waarvan 170.000,00 EUR voor de aankoop van de
veegmachine en 22.000,00 EUR voor het onderhoud van de veegmachine.- Artikel 87605/74353 (aankoop
van de veegmachine) van de buitengewone begroting van 2020, artikel 87605/12406 (onderhoud van de
veegmachine) van de gewone begrotingen van 2021 tot 2025 en artikel 87605/77353 (ontvangst uit de
overname van de afgeschreven veegmachine) van de buitengewone begroting van 2021 (onder
voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2021 tot
2025 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening voor
de aankoop van de veegmachine.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2337392 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Samenvattende lijst met uitgaven minder dan 30.000,00 EUR
btw exclusief.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 011162, 011163 en 011201.- Totale raming van
3.800,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 14 van het College van 09/04/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 20 april 2020

3

[97]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2327708 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 6 percelen met het doel de levering en plaatsing van zonnegordijnen
en overgordijnen in verschillende gebouwen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/011156/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011156/PTL.- Uitgave van
138.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 48.000,00 EUR voor perceel 1 (zonnegordijnen in de 'Ecole
primaire Henriette Dachsbeck'), 30.000,00 EUR voor perceel 2 (overgordijnen in de 'Ecole fondamentale
Emile André'), 13.800,00 EUR voor perceel 3 (zonnegordijnen en overgordijnen in het 'Athénée Adolphe
Max'), 21.200,00 EUR voor perceel 4 (overgordijnen in het 'Institut Denis Diderot'), 9.000,00 EUR voor
perceel 5 (zonnegordijnen in het 'Institut De Mot-Couvreur') en 16.000,00 EUR voor perceel 6
(zonnegordijnen in het 'Centre de Santé Héliport').- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting
van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 10 van het College van 09/04/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[98] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2330889 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de levering van een compacte veegmachine, de overname
van een afgeschreven veegmachine, en, gedurende 72 maanden, het onderhouden van de compacte
veegmachine en het uitvoeren van veegprogramma's op het grondgebied van de Stad Brussel met deze
machine (CDA/011193/DDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek/cahier spécial des charges nr. CDA/011193/DDR.- Uitgave van 1.430.000,00 EUR btw
inbegrepen, waarvan 450.000,00 EUR voor de aankoop van de veegmachine en 980.000,00 EUR voor het
uitvoeren van de diensten.- Artikel 87605/74353 (aankoop van de veegmachine) van de buitengewone
begroting van 2020, artikel 87605/12406 (uitvoeren van de diensten) van de gewone begrotingen van 2021
tot 2027 en artikel 87605/77353 (ontvangst uit de overname van de afgeschreven veegmachine) van de
buitengewone begroting van 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en
aanneming van de begrotingen van 2021 tot 2027 door de gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening voor de aankoop van de veegmachine.
----------------------------------------------------------------------[99] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2331984 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een bestelwagen uitgerust met een
hogedrukinstallatie voor de cel Openbare Reinheid 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/011194/PTL.- Uitgave van
130.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting 2020.Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 135 van het College van 19/03/2020 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[100] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2333642 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan 30.000,00
EUR xclusief btw.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 011172, 011178.- Totale raming van 3.130,00 EUR
inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen
van beslissing nr. 142 van het College van 19/03/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[101] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2335398 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de leveringen, gedurende 12
maanden, van elektrische verlengkabels en stekkerdozen.- Bestek CDA/011154/MPG.- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011154/MPG.- Uitgave over 12 maanden van 1.000,00 EUR
inclusief 21% btw of 4.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 3 maal verlengbaar is met 12 maanden.Artikel 74451 van de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving
van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting van 2021 door de Gemeenteraad en de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 62 van het
College van 26/03/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[102] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2336583 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het periodiek en curatief onderhoud, tot 30
juni 2021, van afvalbakken uitgerust met een afvalpers op zonne-energie.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) iii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011243/MGG.- Uitgave over 14
maanden van 90.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 70.000,00 EUR van de gewone begroting en
20.000,00 EUR van de buitengewone begroting.- Artikels 87605/12406 van de gewone begrotingen van
2020 en 2021 en artikels 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 van 2021 door
de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing
nr. 66 van het College van 26/03/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[103] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2336193 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen met het doel de levering,
gedurende 12 maanden, van reinigings- en hygiënisch materiaal (CDA/011229/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011229/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 55.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 7.000,00 EUR voor perceel 1, 23.000,00 EUR
voor perceel 2 en 25.000 EUR voor perceel 3, of 165.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 malen
verlengbaar is met 12 maanden.- Artikelen 74451 en 74498 van de buitengewone begrotingen van 2020 en
2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begroting
van 2021 door de Gemeenteraad en door de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 13 van het College van 09/04/2020 overeenkomstig artikel
234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[104] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2337271 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-025.- BB 200500-229.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-229 via aanvaarde factuur in toepassing
van artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
3.333,32 EUR (incl. btw).- Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting 2020.Investeringsproject nr. MO05-68-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 75 van het College
van 26/03/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[105] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2327008 (R)
Sport.- Specifieke toelage.- Feitelijke vereniging "Physical Boxing Club" : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging
"Physical Boxing Club" voor de organisatie van het project «Physical Boxing Acting Club».- Artikel
76410/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[106] Personeel - Human ressources - - 2338275 (R)
Soc.- Statutenwijziging van de vzw SoBru.- Informatie.
Kennis nemen van de statutenwijziging van de vzw SoBru (Gemeenschappelijke sociale dienst voor het
personeel).
----------------------------------------------------------------------[107] Personeel - Human ressources - - 2329815 (R)
SEC - Aanvullend pensioen voor de personeelsleden die in de hoedanigheid van schoonmaker werken in
het kader van een arbeidsovereenkomst met de Stad Brussel.- Aanhangsels betreffende het
pensioenreglement en het financieringsplan.
Het goedkeuren van de toevoeging van wettelijke bepalingen en verdere preciseringen aan het
pensioenreglement en het financieringsplan betreffende de berekeningsmodus van de pensioenvergoeding
voor het aanvullend pensioen voor de personeelsleden die in de hoedanigheid van schoonmaker werken in
het kader van een arbeidsovereenkomst met de Stad Brussel.
-----------------------------------------------------------------------
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[108] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2327708 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 6 percelen met het doel de levering en plaatsing van zonnegordijnen
en overgordijnen in verschillende gebouwen van het departement Openbaar Onderwijs
(CDA/011156/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011156/PTL.- Uitgave van
138.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 48.000,00 EUR voor perceel 1 (zonnegordijnen in de 'Ecole
primaire Henriette Dachsbeck'), 30.000,00 EUR voor perceel 2 (overgordijnen in de 'Ecole fondamentale
Emile André'), 13.800,00 EUR voor perceel 3 (zonnegordijnen en overgordijnen in het 'Athénée Adolphe
Max'), 21.200,00 EUR voor perceel 4 (overgordijnen in het 'Institut Denis Diderot'), 9.000,00 EUR voor
perceel 5 (zonnegordijnen in het 'Institut De Mot-Couvreur') en 16.000,00 EUR voor perceel 6
(zonnegordijnen in het 'Centre de Santé Héliport').- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting
van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 10 van het College van 09/04/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
Zie punt 97
[109]

[110]

[111]

[112]

[113]

----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2336716 (R)
Bibliotheken van de Stad Brussel.- Erkenningsaanvraag voor een rechtstreekse operator “Bibliotheken van
de Stad Brussel”.
Het formulier goedkeuren voor de erkenningsaanvraag voor een rechtstreekse operator “Bibliotheken van
de Stad Brussel”, over te maken aan de Franse Gemeenschap.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2336711 (R)
Franstalige Bibliotheek van de Stad Brussel.- Centrale Bibliotheek voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.- Erkenningsaanvraag voor een ondersteunende operator.
Goedkeuring van het formulier voor de erkenningsaanvraag voor een ondersteunende operator “Centrale
Bibliotheek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, over te maken aan de Federatie Wallonië-Brussel.
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2332010 (R)
Toekenning van subsidies 2020.- Totaal bedrag van 32.000,00 EUR.
De volgende subsidies toekennen :
- 10.000,00 EUR aan de vzw "Centre Culturel Maghrébin - Espace Magh" voor de bibliotheek El Baroudi;
- 2.000,00 EUR aan de vzw Abracadabus voor het project "papys et mamys conteurs";
- 15.000,00 EUR aan de vzw BRAVVO voor de schoolondersteuning;
- 5.000,00 EUR aan de vzw Haptique voor het project "Apprendre à apprendre en faveur des jeunes
atteints de troubles des apprentissages".
Artikel 70008/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2336243 (R)
Jeugd.- Specifieke toelage.- Vzw "Le Troisième œil" : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 3.000,00 EUR aan de vzw « Le Troisième œil
» voor het project "Soutien scolaire".- Artikel 76110/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2331614 (R)
Jeugd.- Specifieke toelage.- BRAVVO - Bruxelles Avance/Brussel Vooruit : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw «BRAVVO Bruxelles avance/Brussel vooruit» voor de realisatie van het project «Thiès 2020».- Artikel 76110/33202
van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[114] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2331776 (R)
TV/2020/57/EP.- Overeenkomst Infrabel.- Spoorwegtunnel onder de Clovislaan.
Overeenkomst n° TV/2020/57/EP tussen de Stad Brussel en Infrabel over de vernieuwing van de dekplaat
van de spoorwegtunnel onder de Clovislaan en over de bekleding van het wegdek.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[115] Organisatie - Methoden - Methoden - 2336325 (R)
Projectoproep "Informatica materiaal, een tweede leven".
Het reglement van de Projectoproep "Informatica materiaal, een tweede leven" aannemen.
----------------------------------------------------------------------[116] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2324271 (R)
Vzw Werkcentrale de l'Emploi.- Extra toelage 2020.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Werk Centrale de l'Emploi waarin de verbintenissen en
betalingsmodaliteiten vastgelegd worden m.b.t. de investeringstoelage voor een totaal bedrag van
25.000,00 EUR voor de aanpassingswerken aan het gebouw gelegen Antwerpselaan 26 te 1000 Brussel en
aan de gedecentraliseerde bijkantoren.- Artikel 85109/52252 van de buitengewone begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------[117] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2326539 (R)
Overeenkomst tussen de vzw "Mission Locale pour l'Emploi" en de Stad Brussel.- Subsidies 2020.Exploitatie- en functioneringskosten.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw "Mission Locale pour l'Emploi", 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 - exploitatie- en functioneringskosten Antwerpselaan 26.Bedrag : 466.140,00 EUR.- Artikel 85109/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------[118] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2324606 (R)
Vzw Ondernemen.Brucity.- Subsidies 2020.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de vzw Ondernemen.Brucity, 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 : 1.026.000,00 EUR.- Artikel 52009/32201 van de gewone
begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[119] Wegeniswerken - - Groene zones - 2336406 (R)
Particuliere herbegroeiing in de openbare ruimte.- Reglement.
Reglement inzake particuliere herbegroeiing in de openbare ruimte.
----------------------------------------------------------------------[120] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2324625 (R)
TV/2020/27/EV.- Studie inplanting van productiemiddelen op de terreinen van de cultuurinrichtingen van
de Stad Brussel.- Subsidiëring door Leefmilieu Brussel.- Overeenkomst.
Overeenkomst nr. TV/2020/27/EV voor de subsidiëring tot een bedrag van 50.000,00 EUR door
Leefmilieu Brussel van de studie om de strategie en de wijze van uitvoering vast te stellen voor de
inplanting van productiemiddelen op de terreinen van de cultuurinrichtingen van de Stad Brussel.
----------------------------------------------------------------------[121] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2324584 (R)
TV/2020/24/EV.- Studie vergroening van de Brusselse openbare ruimten.- Subsidiëring door Leefmilieu
Brussel.- Overeenkomst.
Overeenkomst nr. TV/2020/24/EV voor de subsidiëring tot een bedrag van 40.000,00 EUR door
Leefmilieu Brussel van de opdracht voor een voorstudie over de ontwikkeling van de teelt van inheemse
planten voor de vergroening van de Brusselse openbare ruimten.
----------------------------------------------------------------------[122] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2337260 (R)
Lokalen te Nieuwland, 128 in 1000 Brussel.- Depot in te richten voor de Cel Openbare Reinheid.Kosteloze terbeschikkingstelling door De Brusselse Woning.- Overeenkomst.
Overeenkomst nr. TV/2020/68/PP tussen de Stad en de cvba Brusselse Woning aangaande de kosteloze ter
beschikkingstelling door deze laatste van lokalen gelegen Nieuwland 128 te 1000 Brussel om er een depot
van de Cel Openbare Reinheid van het Departement Wegeniswerken van de Stad in te richten voor een
onbepaalde termijn.
-----------------------------------------------------------------------
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[123] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2324620 (R)
TV/2020/26/EV.- Overeenkomst Leefmilieu Brussel.- Herstel van het blauwe netwerk van het Meudoncomplex in Neder-over-Heembeek.
Overeenkomst nr. TV/2020/26/EV voor de subsidiëring voor een bedrag van 40.000,00 EUR door
Leefmilieu Brussel voor het herstel van het blauwe netwerk van het Meudon-complex in Neder-overHeembeek.
----------------------------------------------------------------------[124] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2324600 (R)
TV/2020/25/EV.- Overeenkomst Leefmilieu Brussel.- Implementatie van eco-begrazing in 3 groene
ruimten van de Stad Brussel voor een periode van 3 jaar.
Overeenkomst nr. TV/2020/25/EV voor de subsidiëring voor een bedrag van 13.500,00 EUR door
Leefmilieu Brussel van implementatie van eco-begrazing in 3 groene ruimten van de Stad Brussel voor
een periode van 3 jaar.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[125] Stedenbouw - Administratieve directie - - 2337552 (R)
Overeenkomst tot gratis bezetting ter bede op een perceel van de Stad Brussel - Sint-Petronillagang.
Gratis terbeschikkingstelling ter bede van een perceel grond gelegen in de Sint-Petronillagang (kadaster
1172D), dat toebehoort aan de Stad, voor een duur van een jaar om de werken van een werf te laten
uitvoeren.- Overeenkomst.
----------------------------------------------------------------------[126] Stedenbouw - Plan - Planning - 2338437 (R)
Gebied van Gewestelijk Belang.- Van Praetburg (GGB 4) - Overheidsopdracht voor dienstverlening
betreffende het opstellen van een milieueffectenrapport, het vastleggen van het definitieve richtschema
voor het Gebied van Gewestelijk Belang nr. 4/Van Praetbrug en het organiseren van een
raadplegingsproces met de burgers (2de oproep) - Aanpassing van het bijzonder bestek (looptijd voor de
uitvoering van de opdracht) en lijst van geconsulteerde bureaus.- Dossier Irisnext nr. 2020/1926.
Overheidsopdracht voor dienstverlening betreffende het opstellen van een milieueffectenrapport, het
vastleggen van het definitieve richtschema voor het Gebied van Gewestelijk Belang nr. 4/Van Praetbrug
en het organiseren van een raadplegingsproces met de burgers (2de oproep) - Aanpassing van het
bijzonder bestek (looptijd voor de uitvoering van de opdracht) en lijst van geconsulteerde bureaus.- Werf :
176657.- Immaterieel goed : 176658.- Project nr. CC06-549-2009.- Kennisnemen van de beslissing nr. 47
van het College van 09/04/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[127] Stedenbouw - Plan - Planning - 2337270 (R)
Gemeentelijk duurzaam ontwikkelingsplan.- Aanwijzing kandidaten actieplan.
Aanwijzing van de 4 kandidaten om een offerte in te dienen voor de aanbesteding betreffende de opmaak
van het actieplan van het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en het bijbehorende
participatieve luik.- Kennisnemen van de beslissing nr. 335 van het College van 26/03/2020 in toepassing
van artikel 234§3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[128] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2334003 (R)
20 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een stuk grond Koolstraat 63-71, in te lijven in de openbare
weg.- Stedenbouwkundige vergunning nr. M1132/17.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel, vrij, onbelast en zonder kosten voor de Stad, van een deel van
een grondperceel, van 21,57 m², gekadastreerd Brussel, 2de afdeling, sectie B nr. 721D aanvaarden, met
als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis.
----------------------------------------------------------------------[129] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2337644 (R)
20 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een stuk grond van het perceel gelegen Verdunstraat, 235,
gekadastreerd Brussel, 21ste afdeling, sectie A, nr. 374N3, in te lijven in de openbare weg.Stedenbouwkundige vergunning nr. 200V2015.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel van een deel van een grondperceel van 16,35 m² gelegen
Verdunstraat, 235, gekadastreerd Brussel, 21ste afdeling, sectie A, nr. 374N3 met als doel de inlijving
ervan bij de openbare wegenis aanvaarden.
-----------------------------------------------------------------------
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[130] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2337528 (R)
20 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een stuk grond van het perceel gelegen te Beukenootjesstraat,
hoek Meibloemstraat, gekadastreerd Brussel, 19ste afdeling, sectie B, nr. 99P, in te lijven in de openbare
weg.- Stedenbouwkundige vergunning nr. 48F/07.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel van een deel van een grondperceel van 71,37 m² gelegen te
Beukenootjesstraat, 20, hoek Meibloemstraat gekadastreerd Brussel, 19ste afdeling, sectie B, nr. 99P met
als doel de inlijving ervan bij de openbare wegenis, aanvaarden.
----------------------------------------------------------------------[131] Stedenbouw - Plan - Topografie - 2337902 (R)
20 PLAN TOPO.- Kosteloze afstand van een deel van perceel van een terrein gelegen Verdunstraat 259,
gekadastreerd Brussel, 21ste afdeling, sectie A, nr. 602A in te lijven in de openbare weg.- Vergunning nr.
V924/2017.
De kosteloze afstand aan de Stad Brussel van een deel van een grondperceel van 10,08 m² gelegen
Verdunstraat, 259, gekadastreerd Brussel, 21ste afdeling, sectie A, nr. 602A met als doel de inlijving
ervan bij de openbare wegenis aanvaarden.
----------------------------------------------------------------------[132] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2330825 (R)
Globale studieopdracht van de herdynamisering van de Nieuwstraat.- Erelonen.- Bijkomende uitgave.
Bijkomende uitgave voor erelonen in het kader van de globale studieopdracht van de herdynamisering van
de Nieuwstraat (bestek nr. 0602/V007/12.- Uitgave van 90.750,00 EUR btw inbegrepen).- Artikel
42106/73160 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. GCB06-78-2018.- Lening
: artikel 42106/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 489 van het College van 19/03/2020, in
toepassing van artikel 234 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[133] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2336618 (R)
Nieuwstraat.- Aansluiting en installatie van een waterteller voor de toekomstige fontein gelegen op de
Koolstraat, door de concessionaris Vivaqua.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1, 1° d) van
de wet van 17/06/2016.- Bedrag van 1.446,26 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting van 2020.- Project nr. GCB06-78-2018.- Lening : artikel 42106/96151.Kennisnemen van de beslissing nr. 233 van het College van 26/03/2020, in toepassing van artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[134] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2336301 (R)
Nieuwstraat.- Aansluiting en installatie van een elektrische teller voor de toekomstige fontein gelegen op
de Koolstraat, door de concessiehouder Sibelga.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42 §1, 1° d) van
de wet van 17/06/2016.- Bedrag van 2.383,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting van 2020.- Project nr. GCB06-78-2018.- Lening : artikel 42106/96151.Kennisnemen van de beslissing nr. 232 van het College van 26/03/2020, in toepassing van artikel 234, § 3
van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[135] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2329139 (R)
Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Operatie 5.03 - «Projectenoproep nr. 1 voor de herwaardering van
de openbare buurtruimten».- Overeenkomst.- Subsidie.- Referentiedossier nr. 0604/18/V5/011 (Ref.
20200214).
Overeenkomst tussen de Stad Brussel, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de vzw "Collectif auQuai"
in de hoedanigheid van projectverantwoordelijke van de operatie 5.03 - «Projectenoproep nr. 1 voor de
herwaardering van de openbare buurtruimten» van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.- Toekenning
van een subsidie van 30.000,00 EUR aan de vzw "Collectif auQuai".- Artikel 93022/33202 van de gewone
begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[136] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Archieven - 2333478 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping (Arenberg auctions) van oude
documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.Uitgave beperkt tot 15.425,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2020.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 391 van het
College van 19/03/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[137] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Musea - 2335218 (R)
Musea 2020 : nominatieve toelage van 200.000,00 EUR toegekend aan vzw Atomium bij de stemming
van de begroting 2020.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw Atomium die de betalingsmodaliteiten bepaalt voor de
nominatieve subsidie van 200.000,00 EUR toegekend op 09/12/2019 voor de aankoop van uitrusting en
voor verbouwingswerken aan de conserveringsnormen van het ADAM-Brussels Design Museum
(acclimatisatiesysteem, permanente tentoonstellingsruimte, isolatiesloten, zonneweringen, ...).- Artikel
77110/52252 van de buitengewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------[138] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2335100 (R)
Cultuur - Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 5.500,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 5.500,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 1.500,00 EUR aan de vzw Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken voor de organisatie van
het Lakense Soepfeest;
2) 4.000,00 EUR aan de vzw Marcel voor de organisatie van het “Festival Offscreen" 2020.
Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------[139] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2328738 (R)
Cultuur en Toerisme.- Specifieke toelagen.- Vzw "Les Octaves de la Musique" : 3.800,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 3.800,00 EUR aan de vzw "Les Octaves de
la Musique" voor de organisatie van de ceremonie «Les Octaves de la Musique» editie 2020 verdeeld als
volgt :
1) 1.900,00 EUR op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020;
2) 1.900,00 EUR op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------[140] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2336333 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw Cocoricoeur : 3.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 3.000,00 EUR aan de vzw «Cocoricoeur» voor
het evenement "Brukmer Golden Artistic Awards 2020".- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting
2020.
----------------------------------------------------------------------[141] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2336276 (R)
Toerisme.- Specifieke toelagen.- Vzw Explore.Brussels : 10.0000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw
Explore.Brussels verdeeld als volgt :
1) 5.000,00 EUR voor de organisatie van het evenement «BANAD 2020» (Brussels art Nouveau and Art
Deco Festival);
2) 5.000,00 EUR voor de organisatie van het evenement «Biennale Neoclassic».
Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Zian
[142] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2329009 (R)
Herinrichting van de binnenkoer en haar 5 toegangen van het gebouw gelegen Spaarstraat 4 - 12,
Lakensestraat 137 - 153 en Nieuwbrugstraat 2 - 12 te 1000 Brussel.- Goedkeuring bestek en wijze van
gunning.
Opdracht voor werken via een open aanbesteding - bestek/cahier spécial des charges nr. RF/19/PO/830.Bedrag voor de opdracht bij benadering geraamd op 526.831,40 EUR inclusief btw.- Artikel 242-01 van
de patrimoniale begroting 2020 voor de werken : 526.831,40 EUR btw inbegrepen.- Bedrag van de
honoraria, verzekeringspremies inbegrepen, geschat op 42.068,41 EUR btw inbegrepen.- Bedrag voor de
diverse kosten geraamd op 10.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 240-01 van de patrimoniale begroting
2020 : 31.595,68 EUR btw inbegrepen (erelonen), 10.472,73 EUR btw inbegrepen (verzekeringen).Artikel 242-01 van de patrimoniale begroting 2020 : 10.000,00 EUR (diverse kosten).- Ontvangsten
(lening) : artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------[143] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2305572 (R)
Project Harenberg III : Deel 2: Buitenaanleg.- Bijkomende uitgaven bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgaven van 98.364,43 EUR (btw inbregepen van 12%) voor de buitenaanleg
(landschapsaanleg tussen de gebouwen, met onder andere paden, bomen, privatieve tuinen en
groentetuinen).- Financiering van de uitgave door de patrimoniale ontvangsten.- Lening.- Uitgaven :
artikel 242-01 van de patrimoniale begroting 2020 en volgende.- Ontvangst (lening) : artikel 171-01 van
de patrimoniale begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------[144] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2301083 (R)
Sint-Pieters- en Pauwelstraat.- Deel van perceel 81A6.- Verkoop aan O.C.M.W.
De Stad, vertegenwoordigd door haar Grondregie, machtigen om een deel van het perceel (185m²) gelegen
te Neder-over-Heembeek, Sint-Pieters- en Pauwelstraat, gekadasteerd te Brussel 19de Divisie, Afdeling B,
deel van perceel nr. 81A6, te verkopen aan het O.C.M.W. tegen de door Brussel Fiscaliteit geschatte prijs
(Gewestelijk aankoop comité) van 40.000,00 EUR.- Dit gedeelte van het perceel wordt momenteel gratis
ter beschikking gesteld van het OCMW die dit nodig heeft om te voorzien in een pad in het kader van de
stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een bejaardentehuis in Neder-over-Heembeek.Aanrekeningen : Inkomsten : 97% hetzij 38.800,00 EUR van de buitengewone begroting van de Stad en
3% of 1.200,00 EUR op artikel 703-09 van de patrimoniale begroting van de Grondregie (ontvangsten uit
diensten die voor rekening van andere departementen van de Stad worden verleend overeenkomstig de
beraadslaging van het college van 17/02/2005).
----------------------------------------------------------------------[145] Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2329328 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de reiniging en reparatie van diverse Oosterse
tapijten.- Dossier nr. OPP/2020/043.
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 5.374,22 EUR
btw inclusief.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 177468.Onderhoud : 177470.- Investeringsproject nr. CC06-336-2009.- Lening : artikel 77366/96151.Kennisnemen van de beslissing nr. 319 van het College van 26/03/2020, in toepassing van artikel 234, 3de
paragraaf van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[146] Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2323633 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsing van een bijkomende detector en flash op de
15de verdieping van het Administratief centrum.- Dossier nr. OPP/2020/027.
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 2.532,22 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 10466/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf : 176328.Onderhoud : 176329.- Investeringsproject nr. CC 06-8-2009.- Lening : artikel 10466/96151.Kennisnemen van de beslissing nr. 62 van het College van 09/04/2020, in toepassing van artikel 234, 3de
paragraaf van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[147] Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2330616 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het onderhoud van alle draaihekken van het Koning
Boudewijnstadion voor een periode van 36 maanden.
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 4.534,50 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76410/72360 van de buitengewone begroting van 2020.- Dossier nr.
OPP/2020/031.- Werf : 176565.- Investeringsproject nr. BM10-84-2011.- Lening : artikel 76410/96151.Kennisnemen van de beslissing nr. 479 van het College van 19/03/2020, in toepassing van artikel 234, 3de
paragraaf van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[148] Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2329991 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het bijwerken van de branddetectieplannen in het
Administratief Centrum.- Dossier nr. OPP/2020/045.
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 1.040,60 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 10466/12506 van de gewone begroting van 2020.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 320 van het College van 26/03/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de
nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Medelingen/Vragen
[149] Kabinet van de Stadssecretaris - - - 2341306 (R)
Coronavirus / covid 19.- Stand van zaken.
Informeren van de Gemeenteraad.- Vragen.
-----------------------------------------------------------------------
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