
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 16 maart 2020 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[67] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2334927 (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: 011005, 011160, 011170, 011175, 011158, 011161,
011143.- Totale raming van 33.115,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone
begroting van 2020.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 91 van het College van 12/03/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2327115 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen met enkelvoudige
cabine en uitgerust met een kiepbak voor de cel Openbare Reinheid van het departement Wegeniswerken
(CDA/011148/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011148/PTL.- Uitgave van
160.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/74353 van de buitengewone begroting van 2020.-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 85 van het College van 12/03/2020 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[69] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2331709 (R)

Vzw "Permavenir".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Een toelage van 5.000,00 EUR toekennen aan de vzw "Permavenir" om de postproductie van haar
langspeeldocumentaire “Tandem Local” voort te zetten.- Artikel 87906/33202 van de gewone begroting
2020.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2330717 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw) - maart 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 30.976,00 EUR btw inbegrepen.-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 102 van het College van 12/03/2020, in toepassing van artikel 234, §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[71] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2325886 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR exclusief btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-008.
Overheidsopdrachten van beperkte waarde met nummers 20-0500-041, 20-0500-086.- Toepassing van
artikel 92 van de wet van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van
2.368,45 EUR (inclusief btw).- Artikel 87605/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.-
Investeringsproject KL05-486-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 234 van het College
van 12/03/2020, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2322768 (R)

Toelage Leefmilieu Brussel 2019.- "Zero Afval Challenge - Gezinnen".- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel betreffende de toelage 2019 voor de
uitvoering van de "Zero Afval Challenge - Gezinnen".

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

[73] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2330520 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (exclusief btw).- 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 80.979,43 EUR (inclusief btw).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennis nemen van de beslissing
nr 286 van het College van 12/03/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[74] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2334693 (R)
Wijkraad Mutsaard - Neder-over-Heembeek - Benoeming van de leden van de Wijkraad.
1) : De volgende 11 burger-kandidaten worden benoemd tot lid van de Wijkraad "Mutsaard - Neder-over-
Heembeek":
1.Dhr. VAN HAUTEGEM Jean Pierre;
2.Mevr. CASTALEO PEREZ Carina;
3.Mevr. YOUSSEF Dorcy;
4.Mevr. STAS Magali;
5.Mevr. HOUY Vathrumnea;
6.Dhr. ALLERS Pieter;
7.Mevr. CEULEMANS Brigitte;
8.Mevr. MISSON Laure;
9.Mevr. MULA KAKIBA Ernestine;
10.   Dhr. CINAR Ismail;
11.Dhr. HADIT Mustapha
2) Na analyse van deze aanvragen worden de volgende 6 verenigingen benoemd tot lid van de Wijkraad
"Mutsaard - Neder-over-Heembeek":
1."Sauvegarde du Val des Liserons", gelegen Haagwindenlaan 37/5, 1020 Brussel,
2.Vzw "Ferme "Nos pilifs"", gelegen Trassersweg 347, 1120 Brussel,
3."La Promenade Verte de N-O-Heembeek" // De Groene Wandeling van N-O-Heembeek, gelegen aan
Trassersweg 347, 1120 Brussel,
4.Heemschool, gelegen in de Beizegemstraat 133, 1120 Brussel,
5.AMO van NOH, gelegen Heembeekseraat 240/242, 1020 Brussel,
6."Comité de quartier Versailles", gelegen Laskouter 7, 1120 Brussel.

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

[75] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Musea - 2321177 (R)
Musea van de Stad Brussel - Partnerschapsovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Stad Brussel betreffende het inventarisatieproject van het Brussels cultureel erfgoed.
Partnerschapsovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Stad Brussel betreffende de
inventaris van het Brussels cultureel erfgoed.- De kosten worden gedragen door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

-----------------------------------------------------------------------
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[76] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2334239 (R)
Cultuur.- Aanvullende werkingstoelage.- Vzw "Riches-Claires" : 82.500,00 EUR.
Toekennen van een aanvullende werkingstoelage voor een bedrag van 82.500,00 EUR op het artikel
76210/33202 van de gewone begroting 2020 aan de vzw "Riches-Claires".

-----------------------------------------------------------------------
[77] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2330659 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Conseil Bruxellois des Musées": 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 10.000,00 EUR aan de vzw "Conseil
Bruxellois des Musées" voor de organisatie van het project "Open Museum".- Artikel 77210/33202 van de
gewone begroting 2020

-----------------------------------------------------------------------
[78] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2329483 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Les Brigittines" : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 10.000,00 EUR op het artikel 76210/33202
van de gewone begroting 2020 aan de vzw "Les Brigittines" voor de organisatie van het project "Tapage
Nocturne".

-----------------------------------------------------------------------
[79] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2331852 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Don Bosco Télé-Service" : 250,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 250,00 EUR op het artikel 77210/33202 van
de gewone begroting 2020 aan de vzw "Don Bosco Télé-Service" voor de organisatie van het "Carnaval
de la Senne 2020".

-----------------------------------------------------------------------
[80] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2331944 (R)

Specifieke toelagen aan 2 verenigingen.- Totaal bedrag : 2.250,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 2.250,00 EUR op het artikel 76210/33202
van de gewone begroting 2020 aan de volgende verenigingen en verdeeld als volgt:
1) 2.000,00 EUR aan de stiching van algemeen nut "Théâtre Royal du Parc" voor de intergenerationele
vertegenwoordiging en de huur van een bus;
2) 250,00 EUR aan de feitelijke vereniging Centro Cultural Sartanani - Arte y Tradición voor het
"Carnaval d’Oruro 2020".

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

[81] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2329390 (R)
Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (exclusief btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde met gewone aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet
van 17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 38.797,32 EUR (inclusief btw).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennis nemen van de beslissing
nr 350 van het College van 12/03/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[82] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2335995 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN en mevr. DEBAETS, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie strekkende tot het uitbreiden van het aantal plaatsen binnen Stad Brussel waar honden
vrij kunnen rondlopen en tot het versterken van de coördinatie tussen de Stad en het Brussels Gewest in
dit domein.

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

[83] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2335132 (R)
Vraag van mevr. STOOPS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de plannen van het College voor straatnamen die rekening houden met de diversiteit
van het Brusselse gewest op vlak van gender, migratie, identiteit en geaardheid.

-----------------------------------------------------------------------
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[84] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2336037 (R)
Vraag van mevr. AMPE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het nieuwe sportterrein in Haren.

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

- 2336019 (R)
Vraag van  NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verwezenlijking van de herziening van de Agenda 21 en de fusie ervan met het
Klimaatplan aangekondigd door dhr. Schepen Hellings

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

- 2336002 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het parkeren in de Steenstraat van tourbussen van muziekgroepen die optreden in de
Ancienne Belgique.

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

- 2336117 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende geluids-, visuele en geurhinder in de Lollepotstraat.

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

- 2336107 (R)
Vragen van mevrn. BARZIN, DEBAETS en dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de maatregelen genomen door de Stad in het kader van de aanbevelingen van de
Federale Overheid in de strijd tegen het coronavirus en over hun impact.
(Document te raadplegen op het Secretariaat van de Vergaderingen)

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

- 2336270 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het arrest van de Raad van State van 06/03/2020 waarbij de wijziging van het GBP
werd vernietigd.

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