VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 27 januari 2020 te 17 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[2]

[3]

[4]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2309136 (R)
SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.- Ter
beschikkingstelling van aanvullende ruimtes (Gebouw F).- Bijvoegsel 8.
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
31/03/2020 verlengt en dat een terbeschikkingstelling van twee verdiepingen van de aanliggende vleugel
van de actuele bezetting (Gebouw F gelegen te Haachtstesteenweg 1426) voor dezelfde periode verleent.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2309134 (R)
SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst met de
verenigingen.- Verlenging.- Ter beschikkingstelling van aanvullende ruimtes (Gebouw F).- Bijvoegsel 8.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en
de vzw Dokters van de Wereld tot 31/03/2020 verlengt en dat een terbeschikkingstelling van twee
verdiepingen van de aanliggende vleugel van de actuele bezetting (Gebouw F gelegen te
Haachtstesteenweg 1426) voor dezelfde periode verleent.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2318950 (R)
Conventie tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel betreffende de regeling van de
voorwaarden voor het verstrekken van een toelage van 650.000,00 EUR om bij te dragen aan de
werkingskosten voor het gebouw gelegen op de 'Blue Star' site voor de periode van 01/12/2019 tot
31/12/2020.
De conventie aannemen die de voorwaarden voor het verstrekken, door het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, van een toelage van 650.000,00 EUR regelt om bij te dragen aan de werkingskosten (onder meer
bewakings- en veiligheidskosten) van de Stad Brussel voor het gebouw gelegen op de 'Blue Star' site voor
de periode van 01/12/2019 tot 31/12/2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[5]

Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2316820 (R)
Subsidies aan de vzw Jeugd in Brussel voor de regularisatie van lonen en werkingsmiddelen voor het
functioneren van de speelpleinen gedurende de schoolverlofperiodes.- Gewone begroting 2019.
Een toelage van 84.555,00 EUR toekennen aan de vzw Jeugd in Brussel voor de regularisatie van lonen en
werkingsmiddelen in het kader van de speelpleinen gedurende de schoolverlofperiodes onder voorbehoud
van een begrotingswijziging 99 van de gewone begroting van 2019.- Artikel 76108/33202 van de gewone
begroting 2019.
-----------------------------------------------------------------------
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[6]

Openbaar onderwijs - Logistiek - Beheer schoolgebouwen - 2320541 (R)
Basisschool De Droomboom.- Subsidie voor de herbouw van de basisschool de Droomboom voor 240
leerlingen, op de site gelegen Louis Wittouckstraat 46 te 1020 Brussel.
Indienen van de formulieren voor subsidieaanvraag bij AGION - Agentschap voor Infrastructuur in het
Onderwijs - voor de herbouw van de basisschool de Droomboom voor 696 leerlingen, op de site gelegen
Louis Wittouckstraat 46 te 1020 Brussel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[7]

[8]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Archieven - 2305645 (R)
Archief van de Stad Brussel.- Schenking van archieven van de familie DUPRET.- Overeenkomst.
De schenking van archieven van de familie Dupret aan de Stad Brussel (het Archief) aanvaarden.Overeenkomst voor schenking van archief tussen de Stad en dhr. Jean-Pierre DUPRET.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Archieven - 2315578 (R)
Archief van de Stad Brussel.- Schenking van archieven van de vereniging "Club des 33".- Overeenkomst.
De schenking van archieven van de vereniging "Club des 33" aan de Stad Brussel (het Archief)
aanvaarden.- Overeenkomst voor schenking van archief tussen de Stad (het Archief) en dhrn. Geoffroy de
FOESTRAETS en Richard GOBLET d'ALVIELLA, respectievelijk algemeen Secretaris van de
vereniging en Voorzitter van de vereniging.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[9]

[10]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2320390 (R)
R437.- Papenhoutlaan 67.- Verbouwing van een bestaand kantoorgebouw en herbestemmen tot een
appartementsgebouw met 11 wooneenheden op de Papenhoutlaan 67 te 1020 Laken.- Bestek en
aankondiging van opdracht.
Opdracht voor werken via een open aanbesteding - bestek/cahier spécial des charges nr. RF/19/PO/834.Bedrag voor de opdracht bij benadering geraamd op 2.268.071,16 EUR, inclusief 6% btw.- Artikel 242-01
van de patrimoniale begroting 2020 voor de werken : 2.268.071,16 EUR btw inbegrepen.- Bedrag van de
honoraria, verzekeringspremies inbegrepen, geschat op 278.772,57 EUR.- Bedrag voor de
aansluitingswerken en diverse kosten geraamd op 30.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 240-01 van de
patrimoniale begroting 2020 : 218.772,57 EUR btw inbegrepen (erelonen), 60.000,00 EUR btw
inbegrepen (verzekeringen).- Artikel 242-01 van de patrimoniale begroting 2020 : 30.000,00 EUR diverse
kosten).- Ontvangsten (lening) : artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2020.- Onder voorbehoud
van de goedkeuring van de begroting 2020 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2319137 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de realisatie van een maquette in het kader van het
project betreffende het nieuwe Politiecentrum Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Dossier nr. OPP/2020/001.
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 27.225,00 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 33066/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsproject nr.
YM06-3-2017.- Lening : artikel 33066/96151.- Werf : 175856.- Kennisnemen van de beslissing nr. 368
van het College van 16/01/2020, in toepassing van artikel 234, 3de paragraaf van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Moties
[11]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2305397 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie betreffende de oprichting van een Buurtinformatienetwerk.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[12]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2306610 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de belasting op reclamedrukwerk en de genomen maatregelen om de papierberg die
voortkomt uit dergelijk reclamedrukwerk te doen dalen.
-----------------------------------------------------------------------
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[13]

[14]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2309145 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de evolutie per zone van de commerciële leegstand in de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2309380 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de kennis van het Nederlands bij de personeelsleden van het Zorgcentrum na Seksueel
Geweld (ZSG).
-----------------------------------------------------------------------
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