STAD BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 11 mei 2020 te 16 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[122] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2341445 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
sportmateriaal (CDA/011328/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011328/MPG.- Uitgave over 12
maanden van 168.190,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451
van de begrotingen van 2020 en 2021 voor de aankoop van uitrustingsmateriaal, en verscheidene artikels
met economische code 12402 van de gewone begrotingen van 2020 en 2021 voor de aankoop van klein
materiaal (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van de
begrotingen van 2021 door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).- Lening.Kennisnemen van beslissing nr. 47 van het College van 07/05/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[123] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2341437 (R)
Overheidsopdracht voor de leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, de montage, de plaatsing
en de inbedrijfstelling van interactieve gymzalen voor verschillende scholen van het Departement
Openbaar Onderwijs (CDA/011289/MPG).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011289/MPG.- Uitgave van
75.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2020.Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 46 van het College van 07/05/2020 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[124] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2343139 (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 : 011165, 011233, 011235, 011236 en 011276.Totale raming van de uitgave van 16.540,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de
buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 52 van het College van
07/05/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[125] Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2342312 (R)
Installatie van fotovoltaïsche panelen op het dak van Atheneum "Marguerite Yourcenar", Claessenstraat
10 te 1020 Laken.- Opdracht van werken.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/052.- Uitgave van 135.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
87966/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. AEK06-1-2014.- Lening :
artikel 87966/72460.- Kennis nemen van de beslissing nr. 58 van het College van 07/05/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[126] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2343365 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-034.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-249.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 5.317,95 EUR (inclusief
btw).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Investeringsproject nr.
KL05-486-2009.- Kennisnemen van de beslissing nr. 127 van het College van 07/05/2020, in toepassing
van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[127] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2340403 (R)
Toerisme 2020.- Partnershipovereenkomst tussen de Stad, het OCMW en de vzw "Rock The City".
De samenwerkingsovereenkomst aannemen tussen de Stad, het OCMW van de Stad en de vzw "Rock The
City", die als onderwerp heeft om de financiële hulp te bepalen die door de Stad aan de vzw wordt
toegekend in het kader van haar missie.
----------------------------------------------------------------------[128] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2343999 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw Pamplemousse Bleu : 8.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 8.000,00 EUR aan de vzw "Pamplemousse
Bleu" voor het project "Selector Stream / Brussels Connexion".- Artikel 56110/33202 van de gewone
begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------[129] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2343973 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw "The Belgian Pride" : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw "The Belgian Pride"
voor "Belgian Pride 2020".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[130] Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2342780 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het stabiliteitsonderzoek van het BELvue Museum
gelegen Paleizenplein 7 te 1000 Brussel.- Dossier nr. OPP/2020/038.- Werf 179582.- Onderhoud 179583.Investeringsproject CC06-336-2009.
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 822,80 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening : artikel
77366/96151.- Kennis nemen van de beslissing nr. 214 van het College van 07/05/2020 in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Moties
[131] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2344614 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevr. BARZIN en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie waarin de economische en sociale noodtoestand wordt uitgeroepen.
----------------------------------------------------------------------[132] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2344614 (R)
Motie voorgesteld door het College.
Ontwerp van motie waarin de economische en sociale noodtoestand wordt uitgeroepen.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[133] Kabinet van de Stadssecretaris - - - 2344579 (R)
Coronavirus / covid 19.- Stand van zaken.
Informeren van de Gemeenteraad.- Antwoord op de ingediende vragen.
-----------------------------------------------------------------------
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