
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 23 september 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2275494 (R)

JD.- J. 48379/OK.- Atomium Electronic Festival.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 06/09/2019 waarbij  bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 14/09/2019 tot 15/09/2019, ter gelegenheid van het evenement «Atomium Electronic
Festival» in de gesloten perimeter gelegen te Eeuwfeestlaan, 1020 Brussel, overeenkomstig het
bijgevoegde plan bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2268035

(R)
Vzw "Société belge pour la Crémation".- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekenning van een werkingstoelage van 1.000,00 EUR aan de vzw "Société belge pour la Crémation".-
Artikel 79001/332/02 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2274536

(R)
Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2019.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de wijzigingen
aan de begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2270438

(R)
Goddelijk kind Jezus kerk.- Begroting 2020.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen voor
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Goddelijk kind Jezus
kerk.- 2) Gewone dotatie van 20.622,90 EUR.- Artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2020 van
de Stad (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming door de
Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Stad).

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2272418

(R)
Sint-Bonifaciuskerk te Elsene.- Begroting 2020.
1) Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over
de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Sint-Bonifaciuskerk te
Elsene en over de goedkeuring van het Stadsaandeel in de gewone dotatie : 506,60 EUR.-2) Artikel
79001/435/01 van de gewone begroting 2020 van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2272934
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Kapellekerk.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Onze-Lieve-Vrouw ter
Kapellekerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2272722

(R)
Sint-Katelijnekerk.- Begroting 2020.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting
2020 van de Sint-Katelijnekerk, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Demografie - Centraal secretariaat DEM -  - 2272842 (R)

Toekenning van toelagen aan de privédiensten voor hulp aan gezinnen en bejaarden voor het jaar 2018.-
Totaal bedrag : 10.499,76 EUR.
Toekenning en verdeling van de toelagen ten gunste van de hierna vermelde instellingen op basis van een
forfait per gepresteerd uur in 2018 :
* Verdeling van de toelagen voor het eerste semester 2018 :
- "Aide & soins à domicile Bruxelles" : 1.344,24 EUR;
- "Centre familial de Bruxelles" : 2.457,26 EUR;
- Solidariteit voor het gezin : 114,55 EUR;
- Familiehulp : 1.334,93 EUR.
* Verdeling van de toelagen voor het tweede semester 2018 :
- "Aide & soins à domicile Bruxelles" : 1.288,28 EUR;
- "Centre familial de Bruxelles" : 2.427,78 EUR ;
- Solidariteit voor het gezin : 223,94 EUR;
- Familiehulp : 1.308,78 EUR.
Artikel 84407/33202 van de gewone begroting 2018.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Demografie - Centraal secretariaat DEM -  - 2273384 (R)

Werkingstoelagen ten gunste van de beschutte werkplaatsen.- Aanwijzing van de begunstigden en van het
toegekende bedrag.- Jaar 2018.
Verdeling van de toelagen aan de beschutte werkplaatsen voor een totale uitgave van 9.999,40 EUR als
volgt :
- "Manufast - ABP Entreprise de Travail adapté" :  2.601,00  EUR;
- "Brochage Renaître" : 809,20  EUR;
- "Groupe FOES – Les ateliers réunis" : 520,20 EUR;
- A.P.R.E. : 346,80 EUR;
- "La Ferme Nos Pilifs" : 3.410,20  EUR:
- "Travie asbl" : 2.312,00 EUR.
Artikel 84407/33202 van de gewone begroting 2018.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Hellings

[10] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2273704 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer van de opdracht: 10449.- Totale raming van 25.000,00 EUR inclusief
btw.- Artikel 70008/74451 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
beslissing nr. 131 van het College van 12/09/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2269932 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 10461, 10481, 10488, 10491, 10495, 10496, 10497,
10507 en 10777.- Totale raming van 24.282,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 128 van het College van
12/09/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[12] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2270904 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12 maanden, van
elektrisch, elektropneumatisch en draadloos handgereedschap en zijn toebehoren (CDA/010864/DCH).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 100.000,00 EUR inclusief 21 % btw.-
Verschillende artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 en 2020
(75.000,00 EUR), en verschillende artikels met economische code 12402 van de gewone begrotingen van
2019 en 2020 (25.000,00 EUR) (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de
aanneming van de begroting 2020 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Lening voor de uitgaven voor de aankoop van artikelen op de buitengewone
begroting.- Kennisnemen van beslissing nr. 135 van het College van 12/09/2019 overeenkomstig artikel
234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2243507 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en met het doel de levering, gedurende 48 maanden,
van vlaggen (CDA/010620/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek/cahier spécial des charges nr.
CDA/010620/CVB.- Uitgave over 48 maanden van 35.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene
artikels met economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 tot 2023, onder
voorbehoud van de aanneming en de goedkeuring van deze begrotingen door de bevoegde overheden.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 133 van het College van 12/09/2019 overeenkomstig artikel 234,
§ 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[14] Aankoopcentrale - Sectie II - Opdrachten  van diensten - 2273454 (R)

Eigendomsafstand van de voertuigen die getakeld worden op het grondgebied van de Stad in het kader van
percelen 1 tot en met 4 van de door de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene af te sluiten
overheidsopdracht voor diensten voor het takelen, gedurende 60 maanden, van voertuigen die zich
bevinden op de openbare weg op het grondgebied van de Stad Brussel en de gemeente Elsene op
vordering van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene (bestek ZP/010880/DDR).
Eigendomsafstand van de getakelde voertuigen voor de duur van de opdracht in kwestie.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Aankoopcentrale - Sectie II - Opdrachten  van diensten - 2271183 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de huur van containers voor de herhuisvesting van de
leerlingen van het 'Lycée Emile Jacqmain' tijdens de restauratie en renovatie van het Solvaygebouw
(CDA/010860/YOU).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten -
bestek/cahier spécial des charges nr. CDA/010860/YOU.- Uitgave van 448.893,29 EUR inclusief 6 %
btw.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[16] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2270836 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een volledig elektrisch aangedreven
compact graafmachine en een aanhangwagen voor de cel Groene Zones van het departement
Wegeniswerken (CDA/010873/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 70.000,00 EUR inclusief 21% btw.-
Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr.
143 van het College van 12/09/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[17] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2268704 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/010786/PTL).-
Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek/cahier spécial des charges nr.
CDA/010786/PTL.- Uitgave van 193.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 86.000,00 EUR voor
perceel 1, 27.000,00 EUR voor perceel 2 en 80.000,00 EUR voor perceel 3.- Artikel 70008/74451 van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
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[18] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2266372 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van bestelwagens voor de cel
Autopark van het departement Wegeniswerken (CDA/010788/LDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek/cahier spécial des charges nr.
CDA/010788/LDR.- Uitgave van 175.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/74352 van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[19] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2267940 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van compacte elektrische
voertuigen voor de cel Groene Zones van het departement Wegeniswerken (CDA/010852/LDR).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Uitgave van 90.000,00 EUR inclusief 21% btw.-
Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr.
140 van het College van 12/09/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2267866 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van bestelwagens uitgerust
met een hogedrukinstallatie voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken
(CDA/010839/PTL).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek/cahier spécial des charges nr.
CDA/010839/PTL.- Uitgave van 175.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/74353 van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[21] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2267795 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-073.-
Investeringsproject MO05-68-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-593.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 5.232,25 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 13605/745/53 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 146 van het College van 12/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[22] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2267964 (R)

Ingebruikneming Koning Boudewijnstadion en bijkomende terreinen.- Nieuwe overeenkomst K.B.V.B.
Overeenkomst tussen de Stad en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (K.B.V.B.) voor de
ingebruikneming van het Koning Boudewijnstadion en zijn bijterreinen tijdens de periode van 01/07/2019
tot 30/06/2020.

-----------------------------------------------------------------------
[23] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2268043 (R)

Vzw "Open Collective Brussels" ten bate van “Rise for Climate Belgium”.- Toelage : 2.500,00 EUR.
Een forfaitaire toelage van 2.500,00 EUR toekennen aan de vzw "Open Collective Brussels"  ten bate van
“Rise for Climate Belgium” voor de organisatie van een mars van sensibilisatie.- Artikel 87906/33202 van
de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche

[24] Aankoopcentrale - Sectie II - Opdrachten  van diensten - 2271183 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de huur van containers voor de herhuisvesting van de
leerlingen van het 'Lycée Emile Jacqmain' tijdens de restauratie en renovatie van het Solvaygebouw
(CDA/010860/YOU).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten -
bestek/cahier spécial des charges nr. CDA/010860/YOU.- Uitgave van 448.893,29 EUR inclusief 6 %
btw.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.

Zie punt 15
-----------------------------------------------------------------------
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[25] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2268704 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering, montage en plaatsing van
meubilair voor verschillende scholen van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/010786/PTL).-
Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten - bestek/cahier spécial des charges nr.
CDA/010786/PTL.- Uitgave van 193.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 86.000,00 EUR voor
perceel 1, 27.000,00 EUR voor perceel 2 en 80.000,00 EUR voor perceel 3.- Artikel 70008/74451 van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.

Zie punt 17
-----------------------------------------------------------------------

[26] Openbaar onderwijs - Financiën - Wedden - 2271578 (R)
Toekenning van subsidies 2019.- Totaal bedrag van 45.000,00 EUR.
De volgende subsidies toekennen :
- 10.000,00 EUR aan de vzw "Centre Culturel Maghrébin - Espace Magh" voor de gespecialiseerde
bibliotheek over de Maghreb;
- 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;
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Elles tournent" voor het project "Penser l'égalité au cinema";
- 4.000,00 EUR aan de vzw Sida'sos voor het project "Promotion de la santé sexuelle des étudiants(-es) à
la Haute Ecole Francisco Ferrer";
- 5.000,00 EUR aan de vzw Haptique voor het project "Apprendre à apprendre pour jeunes atteints de
troubles des apprentissages au sein de l'enseignement ordinaire";
-  6.000,00 EUR aan de vzw "Centre de la Culture Judéo-Marocaine" voor het project van animaties en
sensibilisaties rond de tentoonstelling "L'autre c'est moi".- Artikel 70008/33202 van de gewone begroting
2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Dhondt

[27] Kabinet van Dhr. Dhondt -  -  - 2274101 (R)
Fietsactieplan Stad Brussel.- Kennisname.
Kennisnemen van het fietsactieplan.

-----------------------------------------------------------------------
[28] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2273437 (R)

Overheidsopdracht met als voorwerp de communicatie rond en het begeleiden van schoolstraatprojecten
op het grondgebied van de Stad.- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking.
Bijkomende uitgave van 1.118,00 EUR btw inbegrepen ten gevolge van de overschrijding van het
principebedrag gedurende de gunning.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2019.-
Project nr. BD06-2-2019 mits een overdracht van 1.118,00 EUR van project nr. CC06-9-2011.- Lening :
artikel 41006/96151.

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

[29] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2253298 (R)
Wijziging van bijlagen van het reglement op de markten in open lucht.
De wijzigingen in de bijlagen van het reglement van de markten die betrekking hebben op de fietsenmarkt
op de Zuidlaan, de markt op het Peter Benoîtplein, de markt op het Vossenplein, de markt op het
Agoraplein, de biomarkt op het Sint-Katelijneplein, de markt op het Anneessensplein, de “DeWandwijk”-
markt, de markt op het Sint-Katelijneplein, de markt op de Grote Zavel, de markt op de
Antwerpsesteenweg en in bijlage I met betrekking tot de lijst van markten georganiseerd op het openbaar
domein door de Stad Brussel, aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 23 september 2019 5

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2268711&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2271598&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2274104&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2273439&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2253300&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[30] Organisatie - Relaties - Relaties en Internationale solidariteit - 2267242 (R)
Veertiendaagse van de Internationale Solidariteit 2019.- Toelagen.- Totaal bedrag van 24.300,00 EUR.
Toekennen van subsides aan volgende verenigingen voor een totaal bedrag van 24.300,00 EUR op het
artikel 15001/33202 van de gewone begroting 2019:
- "CEC - Coopération par l'éducation et la culture".- Twee film-debatvoorstellingen met "Rouge Coltan"
en "Nous venons en amis" in aanwezigheid van de filmploeg : 2.000,00 EUR;
- "CEDA - Culture, Education et Développement pour la Corne de l'Afrique".- Conferentie over de
oorzaken van de aanhoudende Noord-Zuid ongelijkheid : 1.100,00 EUR;
- Dokters van de Wereld.- Conferentie en improvisatiespektakel over de ongelijke toegang tot
gezondheidszorg op basis van gender : 1.500,00 EUR;
- "Fédération Internationale de la Diaspora Afar", afgekort FIDA.- Colloquium om het Afar-volk en de
ongelijkheid in de Hoorn van Afrika te ontdekken en onder de aandacht te brengen : 1.200,00 EUR;
- "Réseau Financité".- Drie workshops over het toenemende effect van ongelijkheid maar ook over enkele
onverwachte bronnen van onrechtvaardigheid. : 2.500,00 EUR;
- "Gestion de projets Haute Ecole Francisco Ferrer".- Colloquium over het belang van onderwijs in de
strijd tegen ongelijkheid en de gedifferentieerde pedagogie : 1.500,00 EUR;
- "La Maison de la Littérature de Jeunesse "Le Wolf"".- Improvisatietheater over ongelijkheid in de
wereld en in België : 2.500,00 EUR;
- "Diogène".- Filmvoorstelling en debat rond de film "Welcome to Sodom" in aanwezigheid van de
regisseur : 1.800,00 EUR;
- "Oidhaco Bureau International des Droits Humains".- Praatcafé rond ongelijkheid in Colombia :
1.000,00 EUR;
- "SIREAS - Service international de recherche, d'éducation et d'action sociale".- Theaterlezing "Le pauvre
c’est comme un compte en banque, ça se gère", gevolgd door een debat over ongelijkheid : 900,00 EUR;
- "SOS Faim - Action pour le développement".- Conferentie met verschillende perspectieven op de
melkexport van Europa naar West-Afrika : 1.500,00 EUR.
- Dierenartsen zonder grenzen-België.- Kortfilmfestival over pastoralisme en de impact ervan op
ontwikkeling: 2.000,00 EUR;
- ZOART, Lezing – Concert over het thema kunst en cultuur in het kader van de strijd tegen ongelijkheid:
2.000,00 EUR;
- "Commission Justice et Paix".- Conferentie over de impact van de ontginning van grondstoffen in de DR
Congo: 1.400,00 EUR;
- ECPAT - End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of children for sexual purposes -
BELGIUM, Film en debat over het thema mensenhandel in het licht van ongelijkheid, kapitalisme en
globalisering: 1.400,00 EUR.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Jellab

[31] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2272815 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-080.-
Investeringsproject KL05-486-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-671.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 3.439,30 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 270 van het College van 12/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[32] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2273147 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-081.-
Investeringsproject BM05-301-2009.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-643.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 9.201,20 EUR (btw
inbegrepen).- Artikel 76605/745/51 van de buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 271 van het College van 12/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[33] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2253449 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering, de plaatsing en het herstellen van
verscheidene modellen van afsluitingen op het grondgebied van de Stad Brussel of de door haar beheerde
terreinen.- Principe.- Dossier TV/2019/58/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a, van
de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier special des charges nr. TV/2019/58/EV.- Uitgave van 100.000,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 76605/725/60 van de buitengewone begroting van 2019.-
Investeringsproject nr. KZ05-4-2018.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 266 van het College
van 12/09/2019, overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[34] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2267354 (R)

Vzw "PICOL (Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken").- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.000,00 EUR aan de vzw PICOL ("Partenariat Intégration Cohabitation à
Laeken"), voor een steun aan de organisatie van "Het Feest van de Soep" op 24/03/2019.- Artikel
10491/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[35] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2270959 (R)

Blurbs vzw.- Toelage: 1.500 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.500,00 EUR aan de vzw Blurbs voor een steun aan de organisatie van
Brussels Talks, een reeks interactieve interviews over de belangrijkste stedelijke thema's van de Brusselse
kwestie.- Artikel 10491/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[36] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2272455 (R)

Stripparcours van de Stad Brussel.- Opdracht voor aanneming van werken van beperkte waarde via
aanvaarde factuur.- Principe.- Lijst.- Gunning.- Uitgave.- Kunstwerk nr. 171170.- Bescherming en
reiniging gedurende 36 maanden van muurschilderingen van het stripparcours.- Referentiedossier nr.
0604/12/081.
Plaatsing van een opdracht voor aanneming van werken voor de bescherming en reiniging gedurende 36
maanden van muurschilderingen van het stripparcours van de Stad Brussel.- Overheidsopdracht van
beperkte waarde met aanvaarde factuur na raadpleging van 4 ondernemingen in toepassing van het artikel
92 van de wet van 17/06/2016.- Uitgave van 9.373,87 EUR (btw inbegrepen).- Artikel 93022/74951.-
Kenninsnemen van de beslissing nr. 303 van het College van , in toepassing van 234 §3 van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba

[37] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2272051 (R)
Archief van de Stad Brussel.- Schenking van foto's van Michel BINSTOK.- Overeenkomst.
De schenking van foto's van Michel BINSTOK aan de Stad Brussel (het Archief) aanvaarden.-
Overeenkomst tot overdracht van fotografische rechten tussen de Stad en mevr. Myriam BINSTOK-
HERTIGERS, weduwe van de fotograaf.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2273359 (R)

Toelagen Cultuur 2019 aan de vzw "Amadeus & Co".- Totaal bedrag : 8.000,00 EUR.
Toekennen van 2 subsidies voor een totaal bedrag van 8.000,00 EUR aan de vzw "Amadeus & Co" voor
de organisatie van het Festival Midsummer Mozartiade.- Artikels 56110/33202 (4.000,00 EUR) en
77210/33202 (4.000,00 EUR) van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[39] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2273462 (R)

Toelagen 2019 aan 5 culturele verenigingen : vzw "Muziekpublique", vzw No Way Back, vzw "Les Midis
de la Poèsie", vzw "Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra", en de stichting
van openbaar nut "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".
Toekennen van subsidies voor een totaal bedrag van 260.200,00 EUR op het artikel 77210/33202 van de
gewone begroting 2019 aan 5 verenigingen verdeeld als volgt :
- 2.000,00 EUR aan de vzw" Muziekpublique" voor de organisatie van het festival "Hide & Seek 2019",
- 6.200,00 EUR aan de vzw No Way Back voor de organisatie van het evenement «Battle Abstrkt &
Danse dans le cadre Festival Détours 2019»,
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Les Midis de la Poèsie" als aanvullende werkingstoelage,
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra" voor
de organisatie van het evenement "Festival Catharina 2019",
- 250.000,00 EUR aan de stichting van openbaar nut "Koninklijke Vlaamse Schouwburg" om hun
onkosten te dekken.

-----------------------------------------------------------------------
[40] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2273389 (R)

Toelagen Cultuur 2019  aan de vzw "Terra Brasil".- Totaal bedrag : 7.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een totaal bedrag van 7.000,00 EUR aan de vzw "Terra Brasil" voor de
organisatie van het festival "Percusounds 2019".- Artikels 56110/33202 (5.000,00 EUR) en 77210/33202
(2.000,00 EUR) van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Zian
[41] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2258395 (R)

Toetreding door de ondertekening van het gemeentelijke handvest ter inclusie van personen met een
handicap.
Het gemeentelijke handvest ter inclusie van personen met een handicap, voorgelegd door de Socialistische
Vereniging voor Personen met een handicap (ASPH), ondertekenen om het engagement van de Stad
Brussel ten aanzien van personen met een handicap doorheen de nieuwe legislatuur te bevestigen.

-----------------------------------------------------------------------
[42] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2274941 (R)

Overheidsopdracht van herhuisvesting in containers van de lokalen van het Solvay-gebouw gedurende de
restauratie- en renovatiewerken.- Intrekking van de beslissing nr. 87 van de Gemeenteraad van
01/07/2019.
Intrekking van de beslissing nr 87 van de Gemeenteraad van 01/07/2019.

-----------------------------------------------------------------------
Vragen

[43] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2274165 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de staat van het wegdek ter hoogte van de Verdunstraat met de Dobbelenbergstraat.

-----------------------------------------------------------------------
[44] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2222741 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het terugtrekken van fietsen in 'free floating' Jump te Laken.

-----------------------------------------------------------------------
[45] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2276329 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de geluidshinder veroorzaakt door een nachtwerf op de Bockstaellaan alsook de
relevantie en voorwaarden van de vergunning voor die werf.

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