VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 21 september 2020 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Dossiers van dhr. Burgemeester
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2360877 (R)
Vzw Brussels Studies Institute, afgekort BSI.- Toelage : 2.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 2.500,00 EUR aan de vzw Brussels Studies Institute, afgekort BSI voor de
organisatie van de studiedag BSI op 19/10/2020 in het Stadhuis van Brussel.- Artikel 76201/33202 van de
gewone begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2361358 (R)
JD. 49168/LC.- Private veiligheid.- Feest van de federatie Wallonië-Brussel.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het “Feest van de
federatie Wallonië-Brussel”.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2360591
(R)
Sint-Adrianuskerk te Elsene.- Begroting 2021.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2021 van de Sint-Adrianuskerk te
Elsene, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2360717
(R)
Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk.- Begroting 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van begroting
2021 van de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2351780 (R)
OPP/2020/124.- Openbare verkoop parketvloer.- Beurspaleis.
Organiseren van een openbare verkoop van het parket van de Beurs van Brussel, door de Berg van
Barmhartigheid, overeenkomstig haar verkoopsvoorwaarden en haar organiek reglement.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[6]

Organisatie - - Duurzame ontwikkeling - 2358821 (R)
Zinne Experiment.- Beheer van de intellectuele eigendom.- Overeenkomst.
Overeenkomst betreffende het beheer van de intellectuele eigendom binnen het consortium Zinne
Experiment die bij het aanvraagformulier moet worden gevoegd.
-----------------------------------------------------------------------
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[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2358474 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 011503 en 011523.- Totale raming van 37.350,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 77 van het College van 10/09/2020 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2342750 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen, gedurende 12 maanden, met het doel
de levering, montage en plaatsing van milieuvriendelijk buitenmeubilair (CDA/011168/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011168/DCH.- Uitgave van
112.500,00 EUR inclusief 21% btw, 75.000,00 EUR voor het perceel 1, 35.000,00 EUR voor het perceel 2
en 2.500,00 EUR voor het perceel 3.- Verscheidene artikels met economische code 74151 en 74451 van
de buitengewone begrotingen van 2020 tot 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. 73 van het College van
10/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2356675 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de restauratie, gedurende 24 maanden, van
oud archief (registers, portefeuilleplannen en andere documenten) voor de dienst Archief van het
departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (CDA/011520/CMC).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011520/CMC.- Uitgave over 24
maanden van 50.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 77810/74951 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 door de toezichthoudende
overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 75 van het College van 10/09/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2359639 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht : 011166.- Totale raming van 22.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 79 van het College van 10/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2359618 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. B.T.W.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-059.Investeringsproject MO05-68-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-516.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 10.035,07 EUR (incl.
BTW).- Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 85 van het College van 10/09/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2360989 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-065.Investeringsproject MO05-65-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-557.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 1.982,59 EUR (incl. btw).Artikel 13605/745/52 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 88 van het College van 10/09/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[13]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2355420 (R)
Sport.- Specifieke toelage.- Vzw "Prosport Bruxelles - Brussel" : 50.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 50.000,00 EUR aan de vzw «Prosport Bruxelles - Brussel»
voor de organisatie van sportactiviteiten in de zomer.- Artikel 76410/33202 van de gewone begroting
2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[14]

[15]

Wegeniswerken - - Studies - Vergunningen - 2351008 (R)
TV/2020/120/EP - 2020/14 - Overeenkomst voor subsidie, door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van
kleine infrastructuurwerken met het oog op het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen en
gemeentelijke wegen.
Overeenkomst nr. TV/2020/120/EP met het oog op de subsidiëring, voor een bedrag van 168.000,00 EUR
door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de heraanleg van schoolomgevingen en gemeentelijke
wegen om de verkeersveiligheid ervan te verbeteren.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2347811 (R)
TV/2020/109/EP.- Overeenkomst.- Stabilisatie werkzaamheden Akenkaai en Willebroekkaai, 1000
Brussel.
Overeenkomst nr. TV/2020/109/EP, tussen de Stad Brussel, de n.v. Canal Wharf en de n.v. AG Real
Estate Development, betreffende werken gelegen Akenkaai en Willebroekkaai, 1000 Brussel.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[16]

[17]

[18]

[19]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2359198 (R)
Cvba "Bedrijven Centrum Dansaert".- Toelage : 96.679,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 96.679,00 EUR aan het "Bedrijven Centrum Dansaert" voor de werking
van het Loket voor Lokale Economie van de Stad.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2361375 (R)
Oproep naar projecten voor de commerciële heropstart post-covid.
Het reglement van de oproep naar projecten voor de commerciële heropstart psot-covid aannemen, onder
voorbehoud van de nodige begrotingswijzigingen.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2358010 (R)
Toelage 2020 aan de vzw Laeken.Brussels : 1.200,00 EUR.
Een subsidie van 1.200,00 EUR toekennen aan de vzw Laeken.Brussels voor de organisatie van het
project "Handel van het voorplein".- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2360388 (R)
Samenvattende lijst van uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR btw exclusief.- Installatie van een
tijdelijke elektrische kast voor de markt van de markten editie 2020 op het De Brouckèreplein.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Offerte ontvangen van Sibelga voor een totaal bedrag van 1.252,70 EUR btw inbegrepen.Artikel 52009/72460 van de buitengewone begroting 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
190 van het College van 10/09/2020, in toepassing van artikel 234§3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[20]

Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2350712 (R)
Vzw BRISSI - Brussel Internationale Solidariteit - Bruxelles Solidarité Internationale.- Wijziging van de
statuten.
Wijzigingen van de statuten en nieuwe gecoördineerde statuten in overeenstemming met het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zonder winstoogmerk.- Geactualiseerde ledenlijst ter
informatie.
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[21]

[22]

[23]

Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2355281 (R)
Feitelijke vereniging van de bewoners Ophemstraat.- Toelage : 726,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 726,00 EUR aan de feitelijke vereniging van de bewoners Ophemstraat
voor de herbegroeiing van de Ophemstraat.- Artikel 87605/332/02 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2340211 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervaardiging, de levering en de plaatsing van
inlichtingsborden in de Squares Ambiorix, Margareta, Marie-Louise, Palmerston gelegen op het
grondgebied van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier TV/2020/63/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a, van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2020/63/EV.- Uitgave van 120.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsproject AEK05-5-2013).Werf nrs. 179192, 179193, -94 en -95.- Lening.- Kennis nemen van de beslissing nr. 200 van het College
van 10/09/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2358941 (R)
Bijkomende uitgave voor de toekenning van de gemeentelijke premie voor de sterilisatie van huiskatten en
-honden.
Extra uitgave van 5.000,00 EUR voor de toekenning van de premie "sterilisatie van huiskatten en honden".- Artikel 87506/33101 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[24]

[25]

Stedenbouw - Plan - Planning - 2360993 (R)
Aarlenstraat 104 - Tijdelijke bezettingsovereenkomst - "Stadssalon" - Aanvulling.
De nieuwe precaire bezettingsovereenkomst met betrekking tot de installatie van een "stadssalon", op een
perceel grond langs een deel van de Jacques de Lalaingstraat en op de hoek van de Aarlenstraat 104, onder
auspiciën van de Stad Brussel, die de oorspronkelijke overeenkomst die op 22/06/2020 door de
Gemeenteraad werd aangenomen vervangt, aannemen.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2357083 (R)
Duurzaam Wijkcontract Bockstael.- Operatie 2.1.- «Emile Bockstaelplein».- Opdracht voor aanneming
van werken.- Bijkomende uitgave.
Bijkomende uitgave voor de renovatie van het volledige plein, de integratie van de Thielemansstraat met
identieke materialen als het plein en het niet vellen van de eerste boom van de Laneaustraat.- Uitgave van
433.793,59 EUR btw inbegrepen).- Artikel 42105/735/60 van de buitengewone begroting van 2020.Investeringsproject nr. BD05-2-2019.- Lening : artikel 42105/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr.
226 van 10/09/2020 in toepassing van artikel 234 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[26]

[27]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2360082 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw Immersive Hub : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw «Immersive Hub» voor de
organisatie van het Project “Movie Drive” in Tour & Taxis.- Artikel 56110/33202 van de gewone
begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2347373 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw Brussels Major Events : 24.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 24.000,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" voor het
project "Culture dans les Maisons de Jeunes du CPAS".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting
2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[28]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2359319 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- Vzw Brussels Major Events : 12.450,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 12.450,00 EUR aan de vzw «Brussels Major Events» voor de
installatie van het reclamedoek "Embrace The diversity".- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting
2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[29]

[30]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2360700 (R)
Actieplan voor inclusie en de strijd tegen discriminatie van LGBTQI+ personen.
"Actieplan voor inclusie en de strijd tegen discriminatie van LGBTQI+personen" welke de inclusie van
LGBTQI+ personen nastreeft in alle interventiedomeinen van de Stad.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2360311 (R)
MaPa / Ransbeek-Meudon.- Bouw van 42 seniorenwoningen, een conciërgewoning en een polyvalente
zaal, een fietsenstalling en 18 parkeerplaatsen op het terrein in de Ransbeekstraat, de Meudonstraat en de
Ramierstraat in 1120 Brussel.- Vastleggen van de huurvoorwaarden.
De huurprijzen en de voorschotten op lasten vastleggen voor de 42 wooneenheden en 18 parkeerplaatsen
voor het gebouw gelegen MaPa-Ransbeek-Meudonstraat te 1120 Brussel volgens de waarden opgenomen
in de tabel als bijlage bij het rapport van het Departement.
-----------------------------------------------------------------------

Interpellatie
[31]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2362468 (R)
Interpellatie van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende een voorstel tot herziening van het huidige circulatieplan van Haren door het
instellen van aanvullend éénrichtingsverkeer.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[32]

[33]

[34]

[35]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2362016 (R)
Vraag van dhr. TEMIZ, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de werken en de vernieuwde inrichting van de openbare weg aan de Koninginnelaan de Troozsquare.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2362003 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken wat betreft het alcoholverbod in de voetgangerszone en de
handhaving daarvan.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2362036 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag met betrekking tot de steun van de Stad aan Libanon.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2362028 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag met betrekking tot het instorten van de muurschildering «De Smurfen» op het plafond van de
overdekte «Hiltondoorgang» gelegen aan het Europakruispunt.
-----------------------------------------------------------------------
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[36]

[37]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2362460 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de aanleg van een voetgangerszone in de Eik-, Stoof-, Mussen- en Villersstraat vanaf
15/09/2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2362464 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het gebruik door de Stad van haar domeinnaam " bruxelles.eu " en de mogelijkheid om
een website in EU-talen te gebruiken om haar Europese zichtbaarheid te versterken.
-----------------------------------------------------------------------
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