
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 7 oktober 2019 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[106] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2279258 (R)

Vzw "Magasin4 asbl a.k.a. Entropie".- Toelage : 45.332,56 EUR.
Toekennen van een toelage van 45.332,56 EUR aan de vzw "Magasin4 asbl a.k.a. Entropie" voor het
project verhuis Magasin4 :
- Honoraria architect : 8.511,18 EUR
- Honoraria akousticus : 13.310,00 EUR
- 3de schijf van de stedenbouwkundige vergunning: 23.511,38 EUR.- Artikel 76201/33202 van de gewone
begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[107] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2278821 (R)

"Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS".- Toelage : 13.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 13.000,00 EUR aan het "Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS"
voor het Gala Télévie 2019 georganiseerd op 03/04/2019 in Paleis 10 van de Heizel.- Artikel 76201/43501
van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[108] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2278755 (R)

Vzw S.H.I.N.E. PROD.- Toelage : 6.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 6.000,00 EUR aan de vzw S.H.I.N.E. PROD voor de organisatie van het
festival "What's up Brussels 2019" op 05/10/2019.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[109] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2279835 (R)

JD.- J. 45824/OK.- Feest van de federatie Wallonië-Brussel 2019.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging
van de Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 26/09/2019 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 27/09/2019, ter gelegenheid van het evenement «Feest van de federatie Wallonië-Brussel»
in de gesloten perimeter gelegen Grote Markt, 1000 Brussel bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[110] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2280244 (R)

SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst met de
verenigingen.- Verlenging.- Bijvoegsel 5.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en de vzw Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen en
de vzw Dokters van de Wereld tot 31/10/2019 verlengt.

-----------------------------------------------------------------------
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[111] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2280242 (R)
SJ 47.001/SM.- Bezetting.- Nachtverblijf.- Gebouw E Blue Star.- CityDev.- Overeenkomst.- Bijvoegsel 5.
Bijvoegsel dat de overeenkomst tussen de Stad en CityDev betreffende de ter beschikkingstelling van het
gebouw E in het gebouwencomplex "Blue Star" gelegen te 1130 Brussel, Zweefvliegtuigstraat 6-10, tot
31/10/2019 verlengt.

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

[112] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2278475 (R)
Overheidsopdrachten van beperkte waarde.- Principe.- Samenvattende lijst.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Nummers van de opdrachten : 10822, 10825, 10826, 10848, 10854, 10868 en
10878.- Totale raming van 48.819,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone
begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 90 van het College van
03/10/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[113] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2269093 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van parasols en parasolvoeten voor
verschillende kinderdagverblijven van het département Demografie (CDA/010832/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010832/PTL.- Uitgave van
60.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 84447/74451 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 112 van het College van 03/10/2019 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[114] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Sport - 2268870 (R)

Overeenkomst aangaande de veiligheid ter gelegenheid van voetbalwedstrijden in het Koning
Boudewijnstadion (seizoen 2019-2020).
Overeenkomst tussen de Stad, de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Politie, de Brusselse
Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, het Rode Kruis en het UZ Brussel
betreffende de veiligheid ter gelegenheid van voetbalwedstrijden georganiseerd door de K.B.V.B. in het
Koning Boudewijnstadion (seizoen 2019-2020).

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

[115] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2281375 (R)
Doelstellingenovereenkomst van het Instituut De Mot-Couvreur.
De doelstellingenovereenkomst van het Instituut De Mot-Couvreur goedkeuren.

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

[116] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Parkeerautomaten - 2279766 (R)
Parkeerautomaten.- Aansluiten bij de Aankoopcentrale van Parking.Brussels.- Overeenkomst.
Aansluiten bij de Aankoopcentrale van het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(parking.brussels) met als voorwerp de huur van en het onderhoud van parkeerautomaten.- De tussen de
bvba ParcBrux en de Stad Brussel afgesloten overeenkomst in verband met de werkingsmodaliteiten van
de Aankoopcentrale met als voorwerp de huur en het onderhoud van parkeerautomaten goedkeuren.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[117] Kabinet van Mevr. Jellab -  -  - 2277428 (R)

Subsidie voor het project Clean and Circular - Buurt Stalingrad/Lemonnier - STALEM.
Toekennen van een toelage van 45.875,00 EUR aan het Project REREB (Resilient Retail for Brussels) en
Co-create Innoviris Consortium (Groupe One, ULB - IGEAT, hub.brussels) voor het project Buurt
Stalingrad/Lemonnier Clean and Circular.- Artikel 87605/332/02 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Persoons

[118] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2280399 (R)
Openbare dienstopracht met als voorwerp de studie van de vergroening van een perimeter in een
residentiële zone van Laken.- Dossier nr. 0602/V014/2019.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. 0602/V014/2019.- Uitgave geraamd op 211.750,00
EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting van AP06-9-2019 op basis
van een transfert van 71.750,00 EUR van project nr. AP06-5-2019.- Lening : artikel 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[119] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2279627 (R)

Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de herinrichting van de Joseph Dupontstraat.- Dossier
nr. 0602/V016/2019.
Overheidsopdracht via een open procedure, met als doel de herinrichting van de Joseph Dupontstraat, in
toepassing van de artikels 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr.
0602/V012/2019.- Geraamde uitgave van 320.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verzekering "alle
werfrisico's" voor een bedrag van 1.100,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de
buitengewone begroting 2019 (project nr. GCB06-80-2018).- Lening : artikel 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[120] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2280385 (R)

Openbare dienstenopdracht met als voorwerp de studie van de vegroening van de Europese wijk.- Dossier
nr. 0602/V013/2019.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier spécial des charges nr. 0602/V013/2019.- Uitgave
geraamd op 211.750,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting van
AP06-9-2019 op basis van een transfert van 211.750,00 EUR van project nr. AP06-5-2019.- Lening :
artikel 42106/96151.

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

[121] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2280546 (R)
Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 04 en 05/10/2019 van oude
documenten en oude iconografische documenten.- Ferraton.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 5.675,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2019.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 309 van het
College van 03/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[122] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2280630 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 04 en 05/10/2019 van oude
documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 6.837,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2019.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 310 van het
College van 03/10/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[123] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2279009 (R)

Toerisme 2019.- Toelage aan de vzw "Animacy".- Bedrag : 6.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 6.000,00 EUR aan de vzw "Animacy" als aanvullende
toelage voor de editie 2019 van Fifty Fifty Lab.- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[124] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2277658 (R)
Cultuur 2019 : Toelage aan de vzw "Centre d'œuvre de Mérode de la Paroisse des Minimes".- Bedrag :
2.500,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 2.500,00 EUR aan de vzw "Centre d'œuvre de Mérode
de la Paroisse des Minimes" voor de organisatie van het festival "Musicorum 2019".- Artikel 77210/33202
van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Zian

[125] Organisatie -  -  - 2273245 (R)
Brusselse Raad voor de Culturele Diversiteit (BRCD).- Toekenning van toelagen.
Toekenning van een toelage aan de hierna genoemde verenigingen voor de animatie van een stand en/of
een muzikale programmatie bij het DiverCityfeest van 05/10/2019, voor een totaal bedrag van 13.520,00
EUR :
- Vzw Afrology : 550,00 EUR;
- Vzw "Amicale Belgo Colombienne", afgekort Con Sabor Latino : 250,00 EUR;
- Vzw "Bruxelles Trait d'Union" : 250,00 EUR;
- Vzwl "Centre Culturel Islamique Arrayane" : 250,00 EUR;
- Vzw "Centre pour la coopération à la politique de la jeunesse africaine", afgekort CCPJA : 750,00 EUR;
- Vzw Codecipo Chili : 550,00 EUR;
- Vzw "Coopération pour le Développement de Dalaba" : 250,00 EUR;
- ACV Brussel : 850,00 EUR;
- Vzw "Entraide Bruxelles" : 250,00 EUR;
- Vzw "Ligne de Mire" : 2.050,00 EUR;
- Vzw "ARTHIS - Maison culturelle Belgo-Roumaine" : 750,00 EUR;
- Vzw "Maison de l'Initiative Citoyenne" : 1.050,00 EUR;
- "Union des Femmes Africaines" : 750,00 EUR;
- Vzw "Espace Cultures et Developpement" : 500,00 EUR;
- Vzw "L'Incontro" : 550,00 EUR;
- Vzw "Centro Galego de Bruxelas - La Tentation" : 3.920,00 EUR.
Artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
Interpellaties

[126] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2282113 (R)
Interpellaties van mevr. EL BAKRI en dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden, en samengevoegde
vragen van mevr. BARZIN en dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadsleden.
Interpellaties en vragen betreffende de toekomst van het Neo-project op de Heizelsite.

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

[127] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2281668 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de achterstand bij de behandeling van de aanvragen voor Stedenbouwkundige
vergunningen.

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

- 2281674 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de veiligheidsproblematiek aan de Akenkaai.

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

- 2281766 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de werking van de politiecamera's op het Bockstaelplein en de straten errond alsook de
suggestie om een Buurtinformatienetwerk (BIN) in deze wijk op te richten.

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 7 oktober 2019 4

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2277660&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2273247&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2282114&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2281669&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2281675&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2281767&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[130] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2281822 (R)
Vraag van mevr. MOUSSAOUI, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het functioneren en het beheer van de inschrijvingen voor de "éco-crèches" ingehuldigd
op de Tivoli-site.

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

- 2281893 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de inrichting van moestuinen door de Stad.

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

- 2282122 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de wijziging van de verkeerssituatie ter hoogte van de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg (K.V.S.).

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 7 oktober 2019 5

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2281823&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2281894&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2282123&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS

