VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 27 juni 2022 te 16 uur
Bijvoegsel aan de agenda
Openbare zitting

Dossiers van dhr. Burgemeester
[106] Kabinet van de Stadssecretaris - - - 2468857 (R)
Opdracht van medeondertekening door de Gemeentesecretaris aan de Departementshoofden.
Opdracht van medeondertekening gegeven door de Gemeentesecretaris aan de Departementshoofden voor
de documenten vermeld in het Collegebesluit.- Nieuw besluit ten gevolge van de installatie van dhr.
LEONARD Dirk als Gemeentesecretaris ter vervanging van dhr. SYMOENS Luc.
----------------------------------------------------------------------[107] Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2472535 (R)
Ivzw "Daughters for Life - Europe", afgekort DFL E.- Toelage : 15.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 15.000,00 EUR aan de ivzw "Daughters for Life - Europe", afgekort DFL
E voor een gala-avond rond de voorstelling in het Théâtre de Poche en organisatie van 2 conferenties met
agentschappen van de Verenigde Naties (UNESCO, UNICEF, UNRWA) bij de Universitaire Stichting.Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2022, onder voorbehoud van goedkeuring van deze
begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[108] Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2472340 (R)
Vzw "Les Amis de Benjamin".- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.000,00 EUR aan de vzw "Les Amis de Benjamin" voor het
functionneren van de vereniging.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2022, onder
vorbehoud van deze goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[109] Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2472353 (R)
Vzw "Jazz Projects".- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw "Jazz Projects" voor het organiseren van het
"Brussels Jazz Week-end".- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2022, onder vorbehoud
van goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[110] Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2472295 (R)
Vzw "Chicago Back" afgekort CB.- Toelage : 1.500,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 1.500,00 EUR aan de vzw "Chicago Back" afgekort CB voor het
organiseren van de sportdag.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2022, onder vorbehoud
van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[111] Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2472364 (R)
Vzw "Géopolis".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Géopolis" voor het functionering van de
vereniging.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2022, onder vorbehoud van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------
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[112] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2464910 (R)
FOD Justitie.- Subsidieovereenkomst.
OAGM overeenkomst "Subsidieovereenkomst betreffende de aanwerving van personeel belast met de
begeleiding van gerechtelijke maatregelen voor de periode 2021" tussen de Stad en de Federale Staat
(FOD Justitie).
----------------------------------------------------------------------[113] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid - - 2465806 (R)
Gemeentelijk preventieplan tegen schoolverzuim 2022-24.- Subsidie voor preventieacties tegen
schooluitval (overeenkomst tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).Overeenkomst.
Overeenkomst 2022-24 tussen de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
toekenning van een subsidie voor preventieacties tegen schooluitval.
----------------------------------------------------------------------[114] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2472027 (R)
JD.- 47682/OK.- Private veiligheid.- Bal National 2022.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Bal National 2022”.
----------------------------------------------------------------------[115] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2470281 (R)
JD.- Overheidsopdracht voor leveringen van het kunstwerk "Le Soulagicon" van dhr. Frédéric JANNIN.Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Overeenkomst tussen de Stad en de NV ... & Nous.- Uitgave van 33.238,99 EUR
inclusief 21% btw.- Artikel 10433/74951 van de buitengewone begroting 2022 (onder voorbehoud van de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van de beslissing nr. 428 van het
College van 23/06/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[116] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2472025 (R)
JD.- 50701/OK.- Private veiligheid.- Belgian Beer Weekend.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Belgian Beer
Weekend”.
----------------------------------------------------------------------[117] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2471769 (R)
JD.- 50688/OK.- Private veiligheid.- SATURDAY - by Tuesday tv.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “SATURDAY - by
Tuesday tv”.
----------------------------------------------------------------------[118] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2471772 (R)
SJ.- 15648.- Reglement bedelen met kinderen.- Schorsing toezicht.- Handhaving en rechtvaardiging.
De beraadslaging van de Gemeenteraad van 28/03/2022 waarbij het reglement bedelen met kinderen
wordt aangenomen, te handhaven en te rechtvaardigen.
----------------------------------------------------------------------[119] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2470105
(R)
Onze-Lieve-Vrouw ter Zavelkerk.- Wijzigingen aan de begroting van 2022.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid voor de
wijzigingen aan de begroting van 2022.
----------------------------------------------------------------------[120] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2471493
(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Lakenkerk.- Rekening 2021.
Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de rekening
2021.- Batig saldo : 231.962,66 EUR.
-----------------------------------------------------------------------
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[121] Financiën - Beheer van de boekhouding - - 2472544 (R)
Overeenkomsten betreffende de opdrachten van algemeen belang van het IRIS-netwerk tussen de Stad
Brussel en respectievelijk het Jules Bordet Instituut, het UKZKF, het Brugmann UVC en het UMC SintPieter.
Overeenkomst betreffende de opdrachten van algemeen belang van het IRIS-netwerk voor het jaar 2022
tussen de Stad Brussel en het Jules Bordet Instituut.- Overeenkomst betreffende de opdrachten van
algemeen belang van het IRIS-netwerk voor het jaar 2022 tussen de Stad Brussel en het UKZKF.Overeenkomst betreffende de opdrachten van algemeen belang van het IRIS-netwerk voor het jaar 2022
tussen de Stad Brussel en het Brugmann UVC.- Overeenkomst betreffende de opdrachten van algemeen
belang van het IRIS-netwerk voor het jaar 2022 tussen de Stad Brussel en het UMC Sint-Pieter.
----------------------------------------------------------------------[122] Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2472239 (R)
Goedkeuren van het ontwerpbesluit van de Algemene Vergadering van de vereniging RENOBRU
betreffende de inbreng om niet van een algemeenheid aan het OCMW van Brussel.
Goedkeuren van het ontwerpbesluit van de Algemene Vergadering van de vereniging RENOBRU
betreffende de inbreng om niet van een algemeenheid aan het OCMW van Brussel.
----------------------------------------------------------------------[123] Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2461130 (R)
Proces-verbaal van nazicht van het kasgeld van de Stadsontvanger opgesteld op 31/03/2022.
Akte nemen van het proces-verbaal van nazicht van het kasgeld van de Stadsontvanger opgesteld op
31/03/2022, in toepassing van het artikel 131 §1, alinea 2 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[124] Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2471589 (R)
Renovatie van de Beurs en de inrichting van het "Belgian Beer World".- Ontvangsten.- Subsidie van
13.068.000,00 EUR van de Belgische Staat.- Overeenkomst.
Overeenkomst betreffende de uitbetaling aan de Stad van een subsidie van 13.068.000,00 EUR voor het
gedeeltelijk dekken van de investeringsuitgaven in het kader van de renovatie van de Beurs en de
inrichting van het "Belgian Beer World".- Artikel 13766/66552 van de buitengewone begroting 2022
(onder voorbehoud van de aanneming van de daartoe ingediende begrotingswijziging door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).
----------------------------------------------------------------------[125] Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2471630 (R)
Renovatie van de Beurs en de inrichting van het "Belgian Beer World".- Ontvangsten.- Subsidie van
100.000,00 EUR van Beliris.- Overeenkomst.
Overeenkomst betreffende de uitbetaling aan de Stad van een subsidie van 100.000,00 EUR voor het
gedeeltelijk dekken van de investeringsuitgaven in het kader van de renovatie van de Beurs en de
inrichting van het "Belgian Beer World".- Artikel 13766/66552 van de buitengewone begroting 2022
(onder voorbehoud van de aanneming van de daartoe ingediende begrotingswijziging door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[126] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2462131 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 3 percelen met het doel de levering, gedurende 24
maanden, van verwarmingsgasolie, gasolie extra voor industrieel en commercieel gebruik en
lamppetroleum (CDA/012344/PAD).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012344/PAD.- Uitgave
van 210.000,00 EUR inclusief 21% btw, namelijk 65.000,00 EUR voor perceel 1 (verwarmingsgasolie),
100.000,00 EUR voor perceel 2 (gasolie extra voor industrieel en commercieel gebruik) en 45.000,00
EUR voor perceel 3 (lamppetroleum).- Verscheidene artikels met economische codes 12413 en 12503 van
de gewone begrotingen van 2022 tot 2024 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van
2022 door de toezichthoudende overheid en, wat de andere begrotingen betreft, 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).
-----------------------------------------------------------------------
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[127] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2469088 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een verhuisvrachtwagen en de overname
van een afgeschreven vrachtwagen (CDA/012502/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012502/PTL.- Uitgave van
140.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/74353 van de buitengewone begroting van 2022
(onder voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid) voor de uitgave en
artikel 13605/77353 van dezelfde begroting voor de ontvangst uit de overname van een afgeschreven
vrachtwagen.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 112 van het College van 23/06/2022
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[128] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2471126 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in zes percelen met het doel de levering van
bestelwagens met CNG-motor (CDA/012397/HIG).- Wijzigingen aan het bestek.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Wijzigingen aan het door de Gemeenteraad op 09/05/2022 aangenomen bestek nr. CDA/012397/HIG :
artikelen 58 (verbintenistermijn), 69 (gronden voor facultatieve uitsluiting) en 70 (corrigerende
maatregelen).
----------------------------------------------------------------------[129] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2467026 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van hygiëneapparatuur met
plaatsing voor het toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel (CDA/012451/DCH).Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012451/DCH.- Uitgave van
130.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10433/72460 van de buitengewone begroting van 2022
(onder voorbehoud van de goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid).- Lening.Kennisnemen van beslissing nr. 108 van het College van 23/06/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[130] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2467882 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met het doel het onderhoud, gedurende 36 maanden, van
kunstgrasvelden voor de sportdienst van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
(CDA/012443/SEK).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012443/SEK.- Uitgave 50.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76410/12506 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2025 (onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting van 2022 door de toezichthoudende overheid en, wat de
andere begrotingen betreft, 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. 109 van het College van 23/06/2022 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[131] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2466015 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen in 2 percelen met het doel de levering van vrachtwagens met CNGmotor uitgerust met een kiepbak en een kraan met grijper en de overname van drie afgeschreven
vrachtwagens (CDA/012461/PAD).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. CDA/012461/PAD.- Uitgave van 540.000,00 EUR inclusief 21% btw, namelijk 275.000,00
EUR voor perceel 1 (levering van een vrachtwagen en overname van twee afgeschreven vrachtwagens) en
265.000,00 EUR voor perceel 2 (levering van een vrachtwagen en overname van een afgeschreven
vrachtwagen).- Artikel 13605/74353 van de buitengewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de
goedkeuring van deze begroting door de toezichthoudende overheid) en artikel 13605/77353 van dezelfde
begroting voor de ontvangst uit de overname van de afgeschreven vrachtwagens.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------
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[132] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2472180 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen, in 3 percelen, met het doel de aankoop, plaatsing en bevestiging van
nieuwe tribunestoelen en -tafels in het Koning Boudewijnstadion (CDA/012528/LDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek nr. CDA/012528/LDR.- Uitgave van 2.300.000,00 EUR inclusief 21% btw, waarvan 2.140.000,00
EUR voor perceel 1 (demontage, verwijdering en ecologisch verantwoorde verwerking van de actuele
stadionstoelen en perstafels (inclusief pers- en VIP-ruimten), en levering, plaatsing en bevestiging van
nieuwe stoelen voor alle tribunes, met uitzondering van de pers- en VIP-ruimten), 120.000,00 EUR voor
perceel 2 (levering, plaatsing en bevestiging van nieuwe stoelen voor de VIP-ruimte) en 40.000,00 EUR
voor perceel 3 (levering, plaatsing en bevestiging van nieuwe stoelen en perstafels voor de persruimte).Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van
een begrotingswijziging, de aanneming van deze begrotingswijziging door de Gemeenteraad en de
goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.
----------------------------------------------------------------------[133] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2471329 (R)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met als doel de statische en mobiele bewaking door een
bewakingsonderneming, gedurende 48 maanden, van de gebouwen van de Berg van Barmhartigheid van
Brussel (CDA/012441/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 89, § 1, 2°, van de
wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012441/DDR.- Uitgave van 550.000,00
EUR inclusief 21% btw.
----------------------------------------------------------------------[134] Aankoopcentrale - - Aankopen - 2470389 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van een volledig elektrisch
aangedreven professioneel compact voertuig (CDA/012526/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012526/PTL.- Uitgave van
79.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/74352 van de buitengewone begroting van 2022 (onder
voorbehoud van de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 433 van het College van 23/06/2022 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------[135] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2437091 (R)
Citydev.brussels.- Vzw "Ride your Future".- "Pumptrack".- Aanhangsels van verlenging van de
overeenkomsten.
Aanhangsel van verlenging de overeenkomst van bezetting ter bede "Pumptrack" tussen de Stad en
citydev.brussels.- Aanhangsel van verlenging van de concessieovereenkomst voor het exploitatierecht van
"Pumptrack" tussen de Stad en de vzw "Ride your Future".
----------------------------------------------------------------------[136] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2470329 (R)
Sport.- Vzw "Cross Cup".- Specifieke toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw "Cross Cup" voor
de organisatie van de Cross Cup 2022.- Artikel 76410/3322 van de gewone begroting 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[137] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2470434 (R)
Sport.- Vzw "Les 24 heures vélo du Bois de la Cambre".- Specifieke toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw "Les 24 heures vélo
du Bois de la Cambre" voor het evenement "24 uur fietsen in het Bois de la Cambre 2022".- Artikel
76410/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting
2022 door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[138] Openbaar onderwijs - - - 2472565 (R)
"Athénée Adolphe Max", "Athénée Marguerite Yourcenar", "Lycée Emile Jacqmain" en "Athénée Robert
Catteau"-Schoolproject.- Wijzigingen.
1) De wijzigingen goedkeuren zoals uiteengezet in dit besluit met betrekking tot het schoolproject van het
"Athénée Adolphe Max", het "Athénée Marguerite Yourcenar", het "Lycée Emile Jacqmain" en het
"Athénée Robert Catteau".- 2) Het schoolproject van “Athénée Marguerite Yourcenar” aannemen.
-----------------------------------------------------------------------

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 27 juni 2022

5

[139] Openbaar onderwijs - - - 2472592 (R)
Instellingen van voltijds secundair onderwijs van de Stad Brussel (Franstalige stelsel).- Huishoudelijk
reglement.- Wijzigingen.
Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement van de instellingen van voltijds secundair onderwijs van de
Stad Brussel (Franstalig stelsel) in verband met de wettelijke verwijzingen van het Onderwijswetboek.
----------------------------------------------------------------------[140] Openbaar onderwijs - - - 2472370 (R)
Fusie basisschool Charles Buls en Baron Steens-basisschool.
1) Fusie door opslorping van de basisschool Charles Buls (fase nr. 94) gelegen Zuidlaan nr. 86 te 1000
Brussel door de Baron Steens-basisschool gelegen Hoogstraat nr. 255 te 1000 Brussel (fase nr. 106).- 2)
Sluiting van site nr. 152 van de basisschool Charles Buls (fase nr. 94) gelegen aan de Zuidlaan nr. 86 te
1000 Brussel.- 3) Dit besluit treedt in werking op 01/09/2022.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[141] Wegeniswerken - - Studies - Vergunningen - 2432518 (R)
Overeenkomst tussen de Stad Brussel en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.
Overeenkomst n° TV/2021/210/EP met betrekking tot de verdeling, tussen de Stad Brussel en de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek, van de kosten van de verkeerslichten op de brug gelegen op de
Jubelfeestlaan, te Brussel.
----------------------------------------------------------------------[142] Wegeniswerken - - Studies - Vergunningen - 2457181 (R)
2022/17 - TV/2022/120/EP.- Overeenkomst tussen de Stad Brussel en Sibelga : voor het ter beschikking
stellen van elektriciteitskasten voor artistieke doeleinden.
De overeenkomst nr. TV/2022/120/EP aannemen met het doel de modaliteiten en wederzijdse
verantwoordelijkheden tussen de Stad Brussel en Sibelga te bepalen, wat betreft het versieren van
elektriciteitskasten.
----------------------------------------------------------------------[143] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2471502 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met als voorwerp de prestaties met
betrekking tot het tijdelijk plaatsen van verplaatsbare verticale wegsignalisatie langs de wegen beheerd
door de Stad Brussel en de handelingen met betrekking tot het sluiten en openen van openbare ruimten,
over een oorspronkelijke duur van 24 maanden (TV/2022/75/EP).- Openbare procedure.- Wijziging van
de bijzonder bestek clausule betreffende de prijsvaststelling.
De wijziging aannemen van de essentiële clausule, artikel 26 van het bijzonder bestek nr. TV/2022/75/EP
betreffende de prijsvaststelling.- De volgende tekst vervangen : "Huidige opdracht verloopt op basis van
de prijzen van de inventaris (of prijslijst) die is gevoegd bij het bestek. Om de eenheidsprijzen te bepalen
waarmee de ondernemer zich verbindt om huidige opdracht uit te voeren, geeft hij een percentage van
vermeerdering of vermindering tegenover deze prijzen, of gaat hij akkoord met de opgegeven prijzen. Het
vermelde percentage moet hetzelfde zijn voor alle posten van de inventaris (of prijslijst) en moet onder de
vorm van een geheel getal worden uitgedrukt." door de nieuwe tekst " De inschrijver bepaalt de
eenheidsprijzen voor de verschillende posten die worden hernomen in de inventaris. Deze eenheidsprijzen
zijn forfaitair en de hoeveelheden zijn vermoedelijke hoeveelheden. Ze gelden niet als een verbintenis van
de anbesteder. De opgesomde bestellingen kunnen hoger of lager zijn dan de hoeveelheden die worden
vermeld. Enkel de werkelijk uitgevoerde leveringen, prestaties of werken worden betaald aan de hand van
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte. De opmeting van de werkelijk verwezenlijke hoeveelheden
wordt voor iedere post op tegenspraak uitgevoerd door de aanbesteder en de ondernemer, welke vrij is
zich te laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde. De inschrijver moet, tegenover iedere post van
de inventaris, een enheidsprijs bepalen tegen de welke hij zich verbindt om de diensten en/of leveringen
uit te voeren die erin beschreven worden. De inschrijver moet een prijs indienen voor het geheel van de
posten, die worden hernomen op de inventaris."- Publicatie van de erratum aan de aankondiging van de
opdracht.
----------------------------------------------------------------------[144] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2469933 (R)
Nieuw Actieplan autodelen - vooruitzicht 2022.
Goedkeuring van het nieuw Actieplan Autodelen van de Stad in het vooruitzicht van 2022.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Maingain
[145] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2471865 (R)
Stichting voor de kunsten te Brussel.- Toelage 2022 : 10.000,00 EUR.
Een subsidie van 10.000,00 EUR aan de Stichting voor de kunsten te Brussel voor de organisatie van
"Boek "KENNIS, uitzonderlijke Brusselse ambachtslui" deel II", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de
gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[146] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2471916 (R)
Nv "Bedrijvencentrum Les Ateliers des Tanneurs".- Toelage 2022 : 25.000,00 EUR.
Een subsidie van 25.000,00 EUR aan nv "Bedrijvencentrum Les Ateliers des Tanneurs" voor de
organisatie van ondersteuning en ontwikkeling van winkels in de wijk Tanneurs - Brigittines, toekennen.Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[147] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2470425 (R)
Vzw "Design September".- Toelage 2022 : 15.000,00 EUR.
Een subsidie van 15.000,00 EUR aan vzw "Design September" voor de organisatie van de "Commerce
Design Awards", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[148] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2471892 (R)
Vzw "Shopera".- Toelage 2022 : 35.000,00 EUR.
Een subsidie van 35.000,00 EUR aan vzw "Shopera" voor de organisatie van de "Brussels Days" en de
"La parade de Saint- Nicolas", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[149] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2471856 (R)
Vzw "Antiekmarkt van de Zavel".- Toelage 2022 : 15.676,00 EUR.
Een subsidie van 15.676,00 EUR aan vzw "Antiekmarkt van de Zavel" voor de organisatie van de "Sablon
Design Market", toekennen.- Artikel 52009/32201 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[150] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte Handel - 2470422 (R)
Feitelijke vereniging " Wijkbewoners en Handelaars Diksmuidelaan".- Toelage 2022 : 1.250,00 EUR.
Een subsidie van 1.250,00 EUR aan de feitelijke vereniging " Wijkbewoners en Handelaars
Diksmuidelaan" voor de organisatie van een rommelmarkt in 2022, toekennen.- Artikel 52009/32201 van
de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door de
toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[151] Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2471184 (R)
Netwerk van "gastvrije toiletten".- Aanhangsel nr. 1 bij de overeenkomst en toekenning van de premies
voor het jaar 2022.
1) Aanhangsel nr. 1 (TV/2022/161/PP) bij de overeenkomst nr. TV/2021/82/PP tussen de Stad Brussel en
verschillende vestigingen met betrekking tot de vrije toegang en het gratis ter beschikking stellen van hun
sanitaire inrichting aan het publiek - netwerk "gastvrije toiletten".- 2) Toekenning van een premie, voor
het jaar 2022, van 1.000,00 EUR aan elk van de 42 vestigingen die deelnemen aan het netwerk van
"gastvrije toiletten" en deze uitbetalen in 2 schijven van 500,00 EUR, op het eind van elk semester.Totale uitgave van 42.000,00 EUR, waarvan 39.000,00 EUR op het artikel 87605/321/01 en 3.000,00
EUR op het artikel 87605/331/01 van de gewone begroting van 2022 (met gebruik van de voorlopige
twaalfden in afwachting van de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid).
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[152] Openbaar onderwijs - - - 2471806 (R)
Gezamenlijk bibliotheekreglement.- Samenwerkingsovereenkomst (regioreglement) tussen de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.
Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst (regioreglement) tussen de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel.
----------------------------------------------------------------------[153] Stedenbouw - Plan - Expertises - 2471707 (R)
Wijkcontract "Roodhuis".- Afzien van de toepassing van het onteigeningsplan nr. 6996A.
Afzien van de toepassing van het onteigeningsplan nr. 9669A.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[154] Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2471308 (R)
Stipparcours van de Stad Brussel - Programma 2022 : Overheidsopdracht voor diensten met als doel de
verwezenlijking van de muurschildering "Dagen van zand" op de zijmuur van het gebouw gelegen aan het
Sint-Nikolaasplein 14 te 1120 Neder-over-Heembeek.- Principe. (Ref. 20220615)
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 4 economische
actoren.- Bestek nr. CAR/22/PN/239.- Geraamde uitgaven : 72.000,00 EUR (btw inbegrepen).- Artikel
93022/74951 van de buitengewone begroting van 2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting door de toezichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. AP22-14-2013.- Lening.Kennisnemen van de beslissing nr. 322 van het College van 23/06/2022, in toepassing van artikel 234 §§ 1
en 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[155] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2469622 (R)
Cultuur.- Vzw "Brussels Major Events".- Specifieke toelage : 121.920,00 EUR.
Toekenning van een specifieke toelage van 121.920,00 EUR aan de vzw "Brussels Major Events" voor de
organisatie van de "Vaux-Hall Summer" 2022.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022,
onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[156] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2471097 (R)
Cultuur.- Vzw "Brussel-Musea-Tentoonstellingen".- Specifieke toelage : 16.000,00 EUR.
Toekening van een specifieke toelage van 16.000,00 EUR aan de vzw "Brussel-Musea-Tentoonstellingen"
voor de financiering van partnerschappen met diverse verenigingen in het kader van de promotie en de
zichtbaarheid van begraafplaatsen.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[157] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2467237 (R)
Toerisme en Burgmester.- Vzw "Zig Zag".- Specifieke toelage : 50.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 50.000,00 EUR aan de vzw «Zig Zag» naar de organisatie van
het "Festival Couleur Café - editie 2022", onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022
door de toezichthoudende overheid, verdeeld als volgt :
1) 25.000,00 EUR op artikel 76201/33202 van de gewone begroting 2022;
2) 25.000,00 EUR op artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2022.
----------------------------------------------------------------------[158] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2467098 (R)
Cultuur.- Stichting van algemeen nut "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".- Buitengewone toelage 2019.Aanhangsel aan de overeenkomst.
Aanhangsel aan de overeenkomst tussen de Stad Brussel en de stichting van openbaar nut "Koninklijke
Vlaamse Schouwburg", aangenomen door de Gemeenteraad van 16/12/2019 in het kader van de
toekenning van een buitengewone toelage van 200.000,00 EUR voor de aanpassing van het
besturingssysteem van de trekkenwanden, die het voorwerp van de overeenkomst uitbreidt.
-----------------------------------------------------------------------
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[159] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2467844 (R)
Stichting van algemeen nut "Koninklijke Vlaamse Schouwburg".- Toelage : 250.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 250.000,00 EUR aan de stichting van algemeen nut "Koninklijke Vlaamse
Schouwburg" als exploitatiekosten.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele
[160] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2466856 (R)
Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Toelage 3.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 3.000,00 EUR aan de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene
(0267.347.242) voor hun stand gedurende "The Belgian Prode 2022".- Artikel 84201/43501 van de
gewone begroting 2022 (Eng : 22/023180), onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting door
de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[161] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2468225 (R)
Opdracht van werken met als voorwerp de renovatie van het gebouw "Vanderborght" gelegen
Schildknaapstraat 50 te 1000 Brussel.- Principe.
Openbare procedure in toepassing van artikel 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. RF/22/PO/905.Bedrag geschat op 2.108.138,40 EUR. excl. btw, hetzij 2.550.847,46 EUR, 21% btw inbegrepen.Uitgaven : werken : artikel 242-01 van de patrimoniale begroting 2022 van de Grondregie (subsidie).Ontvangsten : artikel 153-11 van de patrimoniale begroting 2022 van de Grondregie (1.350.847,46 EUR)
en artikel 77110/72360 van de buitengewone begroting 2022 (1.200.000,00 EUR), onder voorbehoud van
de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------[162] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2471037 (R)
Compensatieregeling als gevolg van huurindexering.
De indexering van de huurprijs van huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats en van
handelshuurovereenkomst (met een omzetverlies van ten minste 25%) voor de periode van 01/01/2022 tot
31/12/2022 te plafonneren op 5%.- Een reglement (voor de handelshuurovereenkomst) zal ter goedkeuring
aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.
----------------------------------------------------------------------[163] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2471024 (R)
Vzw "Atelier Groot Eiland" - project "GroenBlauw".- Tijdelijke bezettingsovereenkomst.
Overeenkomst van tijdelijke en kosteloze bezetting tussen de Stad en de vzw "Atelier Groot Eiland" het
tijdelijk gebruik van stroken groene ruimte van een perceel grond op de hoek van de Radstraat en de
Nieuwlandstraat, gekadastreerd te Brussel 9e afdeling, sectie K, nr. 21809K1910/00R000, van maand tot
maand herroepbaar door elk van de partijen, zonder schadeloosstelling en per aangetekende brief.
----------------------------------------------------------------------[164] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2466913 (R)
Terrein gelegen op de hoek van Heembeeksestraat en Ankerstraat in Neder-over-Heembeek voor een
MIVB electrisch substation.- Toekenning van een eeuwigdurend recht van opstal tegen een unieke
vergoeding.
De Stad, vertegenwoordigd door haar Grondregie, machtigen om aan de MIVB een eeuwigdurend recht
van opstal toe te kennen tegen een unieke vergoeding van 51.000,00 EUR gelegen in Neder-overHeembeek, op de hoek van de Ankerestraat en de Heembeekstraat, gekadastreerd in de 19e afdeling, sectie
D 99G4, met een oppervlakte van 2a17ca volgens het kadaster, onder de volgende voorwaarden : indien
het openbaar nut verdwijnt, wordt het goed teruggegeven aan de Grondregie van de Stad Brussel zonder
enige vergoeding, en de kosten verbonden aan de funderingen die nodig zijn voor het woonproject boven
het onderstation zullen door de MIVB gedragen worden, alle kosten die voortvloeien uit het opstellen van
deze akte zullen ten laste van de MIVB vallen.- Artikel 221-41 van de patrimoniale begroting 2022.
-----------------------------------------------------------------------
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[165] Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2471211 (R)
Jaarlijkse aanneming van bepleisteringswerken uit te voeren in de gebouwen van het openbare en privé
domein van de Stad Brussel en in de gebouwen van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD/Elsene, voor
een periode van 48 maanden.- Principe.
Samengevoegde opdracht van werken in drie percelen via een openbare procedure.- Bestek nr.
OPP/2022/007.- Uitgave van 3.052.000,00 EUR btw inbegrepen, waarvan 2.825.350,00 EUR voor perceel
1, 181.500,00 EUR voor perceel 2 en 18.150,00 EUR voor perceel 3.- Verdeling : 2.825.350,00 EUR ten
laste van de eigen begroting van de Stad, 181.500,00 EUR ten laste van de begroting van de Politiezone en
18.150,00 EUR ten laste van de begroting van de Grondregie.- Diverse artikels van de gewone en
buitengewone begroting 2022, 2023, 2024 en 2025 (onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting 2022 door de toezichthoudende overheid en, wat de begrotingen 2023 tot 2025 betreft, onder
voorbehoud van inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de begrotingen door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).- Thesaurie en leningen.
----------------------------------------------------------------------[166] Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2469519 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van het buitenschrijnwerk van het
Leopold 1-complex door thermisch gelakt aluminium buitenschrijnwerk.- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/025.- Uitgave van 659.846,67 EUR btw
incl.- Artikel 72108/72360 (IP) en 87966/72460 (Energie) van de buitengewone begroting van 2022.Vastlegging nrs. EP 22-23109 (IP), 22-23197 (Energie) en EDD 22-23110 (Verzekeringen).- Werf/Goed :
199025.- Onderhoud : 199026.- Investeringsprojecten nrs. FH08-35-2019 (IP) en AEK06-1-2014
(Energie).- Lening.
----------------------------------------------------------------------[167] Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2471054 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de volledige renovatie van de speelplaats van de
Kleuterschool des Eburons.- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/083.- Uitgave van 326.160,94 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 72108/72360 van de buitengewone begroting van 2022.- Vastleggingen nrs. EP 2223932 en EDE 22-23931 (Verzekeringen).- Werf/Goed : 200514.- Onderhoud : 200515.Investeringsproject nr. FH08-12-2022.- Lening.
----------------------------------------------------------------------[168] Openbaar Patrimonium - - Directie administratie - 2468946 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp : perceel 1 : de renovatiewerken van de raamkozijnen
aan de buitengevel van het atheneum Leon Lepage, Zespenningenstraat en perceel 2 : het plaatsen van
valse plafonds valse plafonds.- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/029.- Uitgave van 669.728,05 EUR btw
inbegrepen als volgt verdeeld : 506.428,20 EUR btw inbegrepen voor perceel 1 en 163.299,85 EUR btw
inbegrepen voor perceel 2.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2022, onder
voorbehoud van de goedkeuring van de daartoe in te dienen begrotingswijziging voor een bedrag van
324.593,33 EUR btw inbegrepen.- Investeringsproject nr. FH08-98-2016.- Vastlegging nrs. EP 22-23098
en EDD 22-23101 (verzekeringen).- Werf/Goed : 199023.- Onderhoud : 199024.- Lening.
----------------------------------------------------------------------[169] Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2468621 (R)
"Institut des Arts et Métiers", Slachthuislaan, 50 te 1000 Brussel.- Vernieuwing van de
verwarmingsinstallaties in de stookplaats en de onderstations en afsluiten van een verzekering "alle
bouwplaatsrisico's" verbonden aan die werken.
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/072 en desbetreffende aankondiging van de opdracht.- Uitgave
geraamd op 598.743,44 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener.- Uitgave van
1.256,56 EUR alle belastingen inbegrepen.- Volgende artikels van de buitengewone begroting van 2022
(onder voorbehoud van zijn goedkeuring door de toezichthoudende overheid) : 73508/72360 - 420.000,00
EUR (project nr. FH08-21-2022) en 87966/72460 - 180.000,00 EUR (project nr. AEK06-1-2014).- Totale
uitgave geraamd op 600.000,00 EUR btw inbegrepen en alle belastingen inbegrepen.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------
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[170] Openbaar Patrimonium - - Speciale technieken - 2470222 (R)
"Ecole primaire des Six Jetons", Zespenningenstraat, 55 te 1000 Brussel.- Vernieuwing van het geheel van
de elektrische installaties en relighting LED en afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's"
gebonden aan die werken.- Principe.
Overheidsopdracht van werken via openbare procedure in toepassing van artikel 36, § 1 van de wet van
17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2022/084 en desbetreffende aankondiging van de opdracht.- Uitgave
geraamd op 454.260,35 EUR btw inbegrepen.- Beroep op de jaarlijkse verzekeringsverlener voor het
afsluiten van een verzekering "alle bouwplaatsrisico's" gebonden aan die werken.- Uitgave van 1.000,00
EUR alle belastingen inbegrepen.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting 2022 (onder
voorbehoud van zijn goedkeuring door de toezichthoudende overheid).- Project nr. FH08- 162-2009.Totale uitgave geraamd op 455.260,35 EUR btw en alle belastingen inbegrepen.- Lening.
-----------------------------------------------------------------------

Moties
[171] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472597 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Voorstel van motie tot het verbreken van de stedenband tussen de Stad Brussel en Moskou en het vormen
van een band met Kyiv.
-----------------------------------------------------------------------

Vragen
[172] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472439 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de nieuwe lokaal voor de werknemers van de Wegeniswerken in het Fontainaspark.
----------------------------------------------------------------------[173] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472435 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de leegstaande parking van de vroegere Ziegler-groep.
----------------------------------------------------------------------[174] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472814 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de diverse problemen in de Ter Kamerenabdijwijk.
----------------------------------------------------------------------[175] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472821 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de slechte staat van de halte De Wand en omgeving.
----------------------------------------------------------------------[176] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472865 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de follow-up van de werkzaamheden in de Wijkraad van de Europese wijk.
----------------------------------------------------------------------[177] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472950 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de psychische intimidatie binnen de departementen van de Stad.
----------------------------------------------------------------------[178] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472984 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het wekelijks vernielen van vuilzakken door vogels in Heembeek.
-----------------------------------------------------------------------
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[179] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472988 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de administratieve vereenvoudiging voor woon- en energiepremies.
----------------------------------------------------------------------[180] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472992 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de bouw van een nieuwe brug in Neder-over-Heembeek.
----------------------------------------------------------------------[181] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2472996 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de steeds uitgestelde renovatie van de geklasseerde site van de Chambondoorgang in
Laken.
----------------------------------------------------------------------[182] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2473000 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de staat van de hellingen van het Justitiepaleis.
----------------------------------------------------------------------[183] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2473004 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de Marollenwijk.
----------------------------------------------------------------------[184] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2473008 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de mogelijkheid om Eurovisie in 2023 in Brussel te organiseren.
----------------------------------------------------------------------[185] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2473248 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toekomst van het oude Amerikaanse theater.
-----------------------------------------------------------------------
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