
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 10 mei 2021 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester.
[181] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2403957 (R)

Subsidie aan de vzw "Skinfama" : 38.500,00 EUR voor "Divercity 2021".
Een totale subsidie van 38.500,00 EUR toekennen aan de vzw "Skinfama" voor de opgenomen show
"Divercity 2021".- Artikel 76201/33202 (20.000,00 EUR) en artikel 84201/33202 (18.500,00 EUR) van
de gewone begroting 2021.

-----------------------------------------------------------------------
[182] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2403036 (R)

Dossier nr. OPP/2021/012.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inrichting en
vernieuwing van de achterste speelplaats van het Instituut voor Kunst en Ambacht (IAM).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/012.- Uitgave van 422.164,08 EUR btw
incl.- Artikels $73508/72360 (250.000,00 EUR btwi) en 70008/72460 (172.164,08 EUR btwi) van de
buitengewone begroting van 2021.- Investeringsprojecten FH08-138-2017 en FH08-162-2009.-
Verzekering voor een bedrag van 919,35 EUR btw incl.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone
begroting 2021 (project FH08-162-2009).- Lening : artikels 73508/96151 en 70008/96151.- Werf/Goed
191069.- Onderhoud 191070.

-----------------------------------------------------------------------
[183] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2402199 (R)

Dossier nr. OPP/2021/037.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de inspectie van het
dakgebinte in de zolders van de oost- en westvleugel van het gotische gebouw teneinde een behandeling
uit te voeren tegen houtbeschadigende insecten en zwammen, Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel.-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/037.- Uitgave van 150.000,00 EUR btw inclusief.- Raadpleging
van 9 ondernemers.- Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject
nr. CC06-336-2009. - Lening : artikel  77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 432 van het
College van 06/05/2021, in toepassing van artikel 234, paragraaf 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[184] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2402276 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst nr. TST 5-2021-16 van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 89.479,17
EUR (btwi).- Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennis nemen van
de beslissing nr. 484 van het College van 06/05/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[185] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2399545 (R)
Lijst nr. TST-4-2021-14.- Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 137.461,46 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr 400 van het College van 06/05/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[186] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2401834 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het design en de levering, van een bronzen plaquette
CDA/011734/MGG).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011734/MGG.- Uitgave van 10.000,00 EUR inclusief 21% btw.-
Artikel 87906/74451 van de buitengewone begroting van 2021.- Kennisnemen van de punten 1 tot 4 van
de beslissing nr. 109 van het College van 06/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[187] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2402239 (R)

Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Buitengewone begroting.- Principe.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten: 011845.- Totale raming van 30.000,00 EUR inclusief
btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 3 van de beslissing nr. 110 van het College van 06/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3,
1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[188] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2402429 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het periodiek onderhouden en bijkomend het
herstellen, gedurende 36 maanden, van de mobiele tribunes en de demonteerbare podia van de cel
Interventies-Operaties van het departement Wegeniswerken (CDA/011884/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), iii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011884/DDR.- Uitgave van
85.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13615/12406 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2024
(onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van deze begrotingen door
de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de
beslissing nr. 113 van het College van 06/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[189] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2384603 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 4 percelen, met het doel de levering, montage en
plaatsing, gedurende 12 maanden,  van kinderverzorging meubilair voor de cel Het Jonge Kind van het
departement Demografie CDA/011601/DCH).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011601/DCH.- Uitgave van 30.000,00 EUR inclusief 21 % btw
waarvan 10.500,00 EUR voor het perceel 1 (tafels en stoelen), 3.500,00 EUR voor het perceel 2 (kasten en
kistjes), 13.000,00 EUR voor het perceel 3 (open meubilair) et 3.000,00 EUR voor het perceel 4 (buiten
meubilair).- Artikel 84447/74451 van de buitengewone begrotingen van 2021 en 2022 (onder voorbehoud
van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begroting van 2022 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van
punten 1 tot 4 van beslissing nr. 100 van het College van 06/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 10 mei 2021 2

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2399548&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2401839&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2402243&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2402434&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2384616&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[190] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2388916 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering,
gedurende 24 maanden, van zand en bouwmaterialen (CDA/011789/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011789/LDR.- Uitgave over 24
maanden van 84.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 54.000,00 EUR voor perceel 1 en 30.000,00
EUR voor perceel 2 of 168.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 2 maal verlengbaar is met 12
maanden.- Verscheidene artikels met economische codes 12402 en 12502 van de gewone begrotingen van
2021 tot 2023 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de
begrotingen van 2022 en van 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 101 van het College van 06/05/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[191] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2399320 (R)

Dringende vervanging van twee camera's in het Koning Boudewijnstadion.
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 16.687,04 EUR
btw inbegrepen.- Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2021.- Werf 190852 en
190853.- Investeringsproject BM10-263-2009.- Kennisnemen van de beslissing nr. 460  van het College
van 06/05/2021, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

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

[192] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2396476 (R)
Terbeschikkingstelling van meubilair of accessoires door de "Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole
supérieure des Arts" aan de productiemaatschappij nv "Be-Films".- Overeenkomst.
Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van meubilair of accessoires die als decor zullen dienen,
tussen de Stad Brussel (Inrichtende macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole supérieure
des Arts") en productiemaatschappij nv Be-Films.

-----------------------------------------------------------------------
[193] Openbaar onderwijs - Human ressources - Administratief FR - 2396743 (R)

Het administratief en geldelijk statuut van de niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het
Departement Openbaar Onderwijs.
Het administratief en geldelijk statuut van de niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het
Departement Openbaar Onderwijs wijzigen.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren

[194] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2395329 (R)
Duurzaam Wijkcontract De Marollen : Operatie 5.03 «Projectoproep voor de herwaardering van de
openbare buurtruimten» : Krakeelplein en omgeving.- Participatiereglement.- Ontwerp van
overeenkomst.- (Ref. 20210412).
Participatiereglement en ontwerp van overeenkomst tussen de Stad Brussel en de projectdrager(s) van de
derde editie van de «Projectoproep voor de herwaardering van de openbare buurtruimten» (Krakeelplein
en omgeving), operatie 5.03 geleid in het kader van het Duurzaam Wijkcontract De Marollen.

-----------------------------------------------------------------------
[195] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie -  - 2402473 (R)

Duurzaam Wijkcontract Versailles.- Dienstenopdracht voor de opmaak van het basisdossier.- Principe
(Ref. 20210427).
Principe van het plaatsen van een dienstenopdracht via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, op basis van het lastenboek nr. CAR/21/PN/219, voor "de studieopdracht in het opzicht
van het opmaken van het basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract "Versailles", en het daarmee
samenhangende milieueffectenrapport".- Uitgave geraamd op 130.680,00 EUR (btw inbegrepen), volledig
gefinancierd door gewestelijke toelagen.- Kennisnemen van de beslissing nr. 329 van het College van
06/05/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba
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[196] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2397046 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsing en het onderhoud van een
ventilatiesysteem voorzien van een CO-detectie voor de opslagplaats/parkeerzone van het Departement
Wegeniswerken, gelegen Mellerystraat 48 te 1020 Brussel.- Principe.- Dossier nr. TV/2021/97.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. TV/2021/97.- Uitgave van 60.000,00 EUR btw inbegrepen voor de
plaatsing.- Artikel 13615/723/60 van de buitengewone begroting 2021.- In derogatie van het
investeringsproject nr. DH15-1-2019.- Uitgave van 5.000,00 EUR btw inbegrepen voor het onderhoud
gedurende 4 jaar.- Artikels 13615/125/06 en 13615/125/02 van de gewone begrotingen 2022 tot 2026,
onder voorbehoud van de aanneming van de begrotingen door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid.- Werf nr. 190119.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 332
van het College van 06/05/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Moties

[197] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2403876 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN, mevr. DEBAETS, mevr. AMPE en dhr.
WAUTERS, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie met het oog op de verbetering van de levenskwaliteit in de Europese Wijk.

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

- 2403858 (R)
Voorstel van motie ingediend door mevr. EL BAKRI, dhr. BAUWENS en mevr. DHONT,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie uit solidariteit met werknemers die met ontslag bedreigd worden in private rust- en
verzorgingstehuizen..

-----------------------------------------------------------------------
Interpellatie

[199] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2404214 (R)
Interpellatie van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende de huidige situatie in de openbare scholen van de Stad (bezorgdheden van het
personeel, beschermingsmateriaal, desinfectie van de lokalen, testing, ...).

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

[200] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2403626 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de organisatie van het volgende Bloementapijt op de Grote Markt.

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

- 2404220 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de reorganisatie van het werk van de preventiewerkers van BRAVVO, beslist door de
directie zonder voorafgaand overleg.

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

- 2404241 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de openbare verlichting van de Maria Christinastraat, de fasering van de
werkzaamheden op het Emile Bockstaelplein en de aldaar voorziene verlichting.

-----------------------------------------------------------------------
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[203] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2404224 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de follow-up van het advies van de overlegcommissie over het herinrichtingsproject
van de Clovislaan.

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

- 2404231 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de bloemperken in de wijken van de Stad die niet meer bebloemd worden.

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

- 2404245 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het al dan niet houden van de Zuidfoor 2021.

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

- 2404259 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de eindejaarsevaluaties in de scholen van de Stad.

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

- 2404379 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de reactie op de verschijnselen van stedelijke rodeo's in de Heizelwijk.

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

- 2404386 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de schoolremediëring deze zomer.

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