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Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2459005 (R)

JD.- 50518/DD/OK.- Private veiligheid.- "ABVV Feest van 1ste mei".
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het evenement “ABVV
feest van 1ste mei”.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2459685 (R)

JD.- 48121/OK.- Private veiligheid.- "Irisfeest 2022".
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende de “Irisfeest 2022”.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[8] Organisatie - Methoden - Methoden - 2461231 (R)
Reservering van een bedrag uit de buitengewone begroting van 2022 voor de bestelling van
computerschermen en zwenkarmen voor het Brucity-gebouw.
De reservering van het bedrag van 341.186,12 EUR voor het verwerven van computerschermen en
zwenkarmen voor het Brucity-gebouw op begrotingsartikel 22/10433/74253 "Aankoop van
Informaticamaterieel BXL 2021" van de buitengewone begroting van 2022 aannemen, onder voorbehoud
van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Methoden - Methoden - 2461079 (R)

Reservering van een bedrag uit de buitengewone begroting van 2022 voor de bestelling van 200 USB-C-
laptops die nodig zijn in het Brucity-gebouw.
De reservering van het bedrag van 229.650,74 EUR op begrotingsartikel 22/10433/74253 "Aankoop van
Informaticamaterieel BXL 2021" van de buitengewone begroting van 2022, voor het verwerven van 200
USB-C-laptops die nodig zijn om in het Brucity-gebouw te kunnen werken, aannemen onder voorbehoud
van de aanneming van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid.

-----------------------------------------------------------------------
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