VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 21 september 2020 te 16 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Installatie van een opvolger.
[58]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364377 (R)
Gemeenteraad.- Ouderschapsverlof van mevr. Nawal BEN HAMOU, Gemeenteraadslid.- Installatie ad
interim van een plaatsvervanger.- Toepassing van artikel 11 van de nieuwe gemeentewet.
Onderzoek der geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Sonia
LHOEST, 2de opvolgster van de lijst PS, als Gemeenteraadslid, ter vervanging ad interim van mevr.
Nawal BEN HAMOU, tijdens de duur van haar
ouderschapsverlof.- Tijdelijk gewijzigde voorranglijst.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Burgemeester
[59]

[60]

[61]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2364188 (R)
49178/OK/MD.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de Burgemeester.- Beperking van het
publiek tijdens de gemeenteraadszittingen.
De Politieverordening van de Burgemeester van 17/09/2020 tot beperking van het publiek tijdens de
gemeenteraadszittingen tot maximaal 10 personen teneinde de sociale afstandsregels in het kader van de
coronacrisis te kunnen respecteren, bekrachtigen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2363027 (R)
48185/MD/LC.- Incidenten Marollenwijk van 04 tot 08/09/2020.- Vergoeding van personen die schade
hebben geleden.
Financieel tussenkomen in het kader van de incidenten van 04 tot 08/09/2020 in de Marollenwijk, in het
voordeel van de personen die schade hebben geleden, voor wat betreft de materiële schade, en in
ondergeschikte orde na de eventuele tussenkomst van een tussenkomende instantie verschillend van de
Stad.- De bedragen van de vergoedingen aanwenden op artikels 10401/32248 en 10401/33248 van de
gewone begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2363657 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp juridische bijstand in het kader van het project voor
het nieuwe politiecentrum van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Dossier nr. OPP/2020/145.Principe.- DV 20-038806.- Werf 182273.- Onderhoud 182274.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 89 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/145.- Uitgave van 242.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
33066/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. PC66-5-2019.- Lening :
artikel 33066/96151.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

Organisatie - - Duurzame ontwikkeling - 2362936 (R)
Brusseau Bis : overeenkomst betreffende het beheer van de intellectuele eigendom.
De ondertekening van de overeenkomst betreffende het beheer van de intellectuele eigendom binnen het
consortium Brusseau Bis die bij het aanvraagformulier moet worden gevoegd, toestaan.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2356907 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering van kleine
bestelwagens in nieuwe staat met hybride motor voor het departement Wegeniswerken
(CDA/011504/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011504/PTL.- Uitgave van
160.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 50.000,00 EUR voor perceel 1 en 110.000,00 EUR voor
perceel 2.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 115 van het College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2357235 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst in 3 percelen met het doel de levering van bestelwagens
met CNG-motor voor verschillende departementen (CDA/011502/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011502/PTL.- Uitgave van
150.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 50.000,00 EUR per perceel.- Artikel 13605/74352 van de
buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 116 van het College van
17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2357870 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de leveringen en het plaatsen,
gedurende 12 maanden, van kapstokken voor het departement Openbaar Onderwijs CDA/011389/DCH).Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011389/DCH.- Uitgave over 12 maanden van 15.000,00 EUR
inclusief 21% btw of 30.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal verlengbaar is met 12
maanden.- Verscheidene artikels met economische codes 74151 en 74451 van de buitengewone
begrotingen van 2020 en 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. 118 van het College van
17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2360432 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummer 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. 124 van het College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2355812 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van volledig elektrisch
aangedreven professionele compacte voertuigen in nieuwe staat bestemd voor de cel Groene Ruimten van
het departement Wegeniswerken en voor de Sportdienst (CDA/011507/PAD).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011507/PAD.- Uitgave van
100.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikels 76605/74353 en 76410/74353 van de buitengewone
begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 113 van het College van 17/09/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2355514 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering van
vrachtwagens in nieuwe staat van het type pick-up voor de cel Autopark van het Departement
Wegeniswerken (CDA/011485/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011485/PTL.- Uitgave van
135.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 65.000,00 EUR voor perceel 1 en 70.000,00 EUR voor
perceel 2.- Artikels 87605/74353 (65.000,00 EUR) en 42105/74353 (70.000,00 EUR) van de
buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 112 van het College van
17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2362683 (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 : 011482 en 011511.- Totale raming van 15.500,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 132 van het College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2357361 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 3 percelen met het doel de levering van bestelwagens van het type
pick-up met CNG motor (CDA/011519/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011519/PTL.- Uitgave van
165.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 60.000,00 EUR voor perceel 1, 55.000,00 EUR voor perceel
2 en 50.000,00 EUR voor perceel 3.- Artikels 13605/74352 (perceel 1), 87805/74353 (perceel 2) en
76605/74353 (perceel 3) van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 117 van het College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Aankoopcentrale - - Aankopen - 2361042 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel de begeleiding van de Stad inzake communicatie, tot
31/12/2022, bij de implementatie van het Gewestelijk Mobiliteitsplan "Good Move"
(CDA/011564/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011564/DDR.- Uitgave van
168.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begrotingen van 2020 tot
2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de goedkeuring van deze
begrotingen door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 125 van het College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2356511 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-056.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-394.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 12.334,74 EUR (incl. btw).Artikel 13605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsprojecten nrs. EA05-242017 (4.000,00 EUR), BH05-5-2019 (4.000,00 EUR) en BH05-6-2019 (4.334,74 EUR).- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 134 van het College van 17/09/2020, in toepassing van artikel 234 §3
van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2347407 (R)
Sport.- Werkingstoelage.- Vzw Anneessens 25 : 18.800,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 18.800,00 EUR aan de vzw «Anneessens 25». - Artikel
76410/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2347431 (R)
Sport.- Werkingstoelage.- Vzw R.S.C.A. Center Brussel's : 10.800,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 10.800,00 EUR aan de vzw «R.S.C.A. Center Brussel's».Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------
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[75]

Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2355377 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - augustus 2020.- Buitengewone begroting
2020.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 31.932,19 EUR btw inbegrepen.Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 142 van het College van 17/09/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[76]

[77]

Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2363303 (R)
Overeenkomst tussen de stad Brussel en het netwerk «Conseil des Pouvoirs organisateurs de
l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné»
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en het Netwerk «Conseil des Pouvoirs organisateurs de
l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné» met als doel de bepalingen te specificeren met betrekking
tot de begeleidingsopdracht bij de uitvoering van de sturingsplannen binnen de instellingen van het
secundair onderwijs van de Stad Brussel door het CPEONS
----------------------------------------------------------------------Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO - - 2347758 (R)
Begeleiding van studenten en leerlingen met specifieke behoeften van alle onderwijsinstellingen van de
Stad Brussel.- Overeenkomst met de vzw "Le Troisième Oeil".
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw "Le Troisième Oeil" om de opdrachten te omschrijven
die aan de vzw worden toevertrouwd in het kader van de gedifferentieerde begeleiding van leerlingen van
de Stad Brussel die
een visuele handicap hebben en/of elke andere aandoening die binnen haar vakgebied valt.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[78]

[79]

Kabinet van Dhr. Maingain - - - 2363290 (R)
Plan voor economische herstel van de Stad Brussel
Het economische herstelplan van de Stad Brussel ter kennis nemen.
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2341621 (R)
Lancering van een oproep tot ideeën voor de kiosk Casino Anspachlaan 34.
Het wedstrijdreglement aannemen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[80]

[81]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2360019 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatselijke herstelling, strook na strook, van
wandelpaden uit dolomiet in verschillende groene ruimten.- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.- Dossier TV/2020/47/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 15.788,38 EUR
die het bedrag van de opdracht op 135.788,38 EUR btw inbegrepen brengt.- Artikel 76605/725/60 van de
buitengewone begroting van 2020.- Investeringsprojecten AEK05-50-2016 (120.000,00 EUR) en in
derogatie van ZJ05-40-2019 (15.788,38 EUR).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 312 van het
College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2348811 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de lokalen in het gebouw van de
dienst Groene Ruimten gelegen in het Warandepark.- Principe.- Dossier TV/2020/98/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2020/98/EV.- Uitgave van 67.500,00 EUR btw inbegrepen.Artikels 76605/724/60 (37.500,00 EUR), 87605/724/60 (15.000,00 EUR), 87966/724/60 (15.000,00
EUR) van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsprojecten KL05-470-2009, ZJ05-38-2019,
AEK06-1-2014).- Werf/Goed nr. 180760.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 307 van het
College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[82]

[83]

[84]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2351638 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en de plaatsing van een vermoedelijke
hoeveelheid van 98 kleedkamerkasten in gebouwen van het Departement Wegeniswerken.- Bijkomende
uitgave bij de gunning van de opdracht.- Dossier TV/2020/34.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Bijkomende uitgave van 6.374,37 EUR
die het bedrag van de opdracht op 106.374,37 EUR btw inbegrepen brengt.- Artikels 87605/741/51 en
76605/741/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsprojecten KL05-476-2009
(50.000,00 EUR), ZJ05-19-2019 (50.000,00 EUR) en in afwijking van BM05-285-2009 (6.374,37 EUR).Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 310 van het College van 17/09/2020 overeenkomstig artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2351542 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp het fabriceren en het plaatsen van betonkaders voor de
geklasseerde begraafplaatsen.- Principe.- Dossier TV/2020/113/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2020/113/EV.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 87805/725/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsproject ZJ05-56-2019).Werf nrs. 181351 en 181352.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 308 van het College van
17/09/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2360510 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-061.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-539.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 1.905,36 EUR (incl. btw).Artikel 76605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. BM05-3022009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 313 van het College van 17/09/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[85]

[86]

[87]

Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2354607 (R)
OO/AB/YB.- Overeenkomst GC Ten Weyngaert.
Samenwerkingsovereenkomst tussen het Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert en de Stad Brussel als
inrichtende macht van het Centrum Leren en Werken van het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens-Funck
voor 2020, voor de periode van 25/09/2020 tot 04/12/2020 en voor 2021, voor de periode van 08/01/2021
tot 17/12/2021.- Het Centrum Leren en Werken zal voor de opleiding snack- en restaurantmedewerker
gedurende 1 dag per week gebruik kunnen maken van de industriële keuken en de gebruikerszaal van het
Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert voor de overeengekomen periode en prijs.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2358812 (R)
Fransmansstraat 118.- Overeenkomst van bezetting ter bede.
Overeenkomst van bezetting ter bede tussen de Stad Brussel en de vzw "La Clef" met betrekking tot het
gebouwencomplex gelegen in de Fransmansstraat 118 te 1020 Brussel.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2363146 (R)
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de herinrichting van het plein gevormd door de straten
van wegenis Stevens Delannoystraat, Reper Vrevenstraat en Félix Sterckxstraat.- Principe.- Dossier
0602/V007/2020.
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de herinrichting van het plein gevormd door de straten
Stevens Delannoystraat, Reper Vrevenstraat en Félix Sterckxstraat, in toepassing van de artikels 35, 1° en
36 van de wet van 17/06/2016 - bestek nr. 0602/V007/2020.- Geraamde uitgave van 670.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Verzekering "alle werfrisico's" voor een bedrag van 1.270,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
42106/73160 van de buitengewone begroting 2020 (Project AP06-16-2019) op basis van een transfert van
81.654,53 EUR van project GCB06-41-2015.- Lening : artikel 42106/96151.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Zian
[88]

[89]

[90]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2358398 (R)
Bortiergalerij - B-Gallery : Opzeg recht van opstal Brussels Expo vzw.
Onder voorbehoud van de aanvaarding door BRUSSELS EXPO vzw van de ontbinding op 31/12/2020
van het opstalrecht voor het pand gelegen in de Bortiergalerij (B-Gallery), de basishuurvoorwaarden voor
de Magdalenazaal (die vandaag 300.000,00 EUR/jaar bedraagt) opnieuw vastleggen op 120.000,00
EUR/jaar (indexeerbaar) en de variabele vergoeding (die vandaag 10% bedraagt) op 5% berekend op basis
van de netto bedrijfsomzet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2362244 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp advies en hulp bij het ontwerp van de gevels van
BRUCITY.- Dossier nr. OPP/2020/140.- Werf 182236.- Onderhoud 182237.
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.- Bestek nr. OPP/2020/140.- Totale
uitgave van 36.300,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 10466/72260 van de buitengewone begroting van
2020.- Investeringsproject CC06-7-2009.- Lening : artikel 10466/96151.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 433 van het College van 17/09/2020, in toepassing van artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2362413 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van platte daken en glazen, "Athénée des
Pagodes", Pagodenlaan 305 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/039.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/039.- Uitgave van 755.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Vastlegging 20-38468.Werf/Goed 182190.- Onderhoud : 182191.- Investeringsproject FH08-162-2009.- Lening : artikel
70008/96151.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2363489 (R)
Vraag van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het voorstel tot aanleg van een fietspad in de Tweedekkerstraat.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2363761 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de beslissing over de verlenging van de uitbreiding van de terrassen van de
horecasector.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364081 (R)
Vraag van mevr. MOUSSAOUI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toestand i.v.m. Covid in de crèches.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364085 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het standpunt van de Stad i.v.m. de opvang van vluchtelingen uit Moria en andere
Griekse kampen.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364048 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toekomst van het Koning Boudewijnstadion.
-----------------------------------------------------------------------
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[96]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364044 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de opening van handelszaken op zondag in het kader van de COVID-crisis.
----------------------------------------------------------------------[97] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364076 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de opvolging in overleg met de buurtbewoners van de inrichting en integratie van de
nieuwe verkavelingen ex-Stork en ex-Fourcroy, gelegen tussen de Steyls- en Émile Delvastraat.
----------------------------------------------------------------------[98] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364091 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN en mevr. NYANGA, Gemeenteraadsleden.
Vraag betreffende de aanpak van de incidenten en de verzoeken van de inwoners van de Krakeelwijk.
----------------------------------------------------------------------[99] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364169 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de prioriteiten voor de renovatie van het park gekend onder de naam "Marguerite
Durassquare".
----------------------------------------------------------------------[100] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2364180 (R)
Vraag van dhr WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het vervolg van het project voor de herinrichting van de Clovislaan na de vergaderingen
met de omwonenden.
-----------------------------------------------------------------------
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