
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 18 oktober 2021 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[136] Organisatie -  -  - 2429418 (R)

Vereniging naar publiek recht De Brusselse Keukens.- Toetreding van een nieuw lid.-
Statutenwijzigingen.
Toetreding van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe tot de vereniging naar publiek recht Hoofdstuk XII
OCMW-wet "De Brusselse Keukens".- Statutenwijzigingen.- Goedkeuring van de statutenwijzigingen die
aan de algemene vergadering zullen voorgelegd worden op 25/10/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[137] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2427692 (R)

"Université Libre de Bruxelles".- Toelage : 10.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 10.000,00 EUR aan de "Université Libre de Bruxelles" voor het
colloquium dat op 6 oktober aan de ULB werd georganiseerd over het thema "de enquête: een instrument
voor medebeheer van steden".- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2021.

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

[138] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2423800 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst  met het doel de levering en plaatsing van polsstok- en
hoogspringtoestellen voor het sportcomplex van het Koning Boudewijnstadion van het departement
Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport (CDA/012089/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012089/LDR.- Uitgave van 90.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76410/74451 van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 66 van het College van 14/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[139] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2414939 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van zand en bouwmaterialen (CDA/011946/LDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de
opdracht.
Bijkomende uitgave voor perceel 1 van 19.340,14 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming
van het perceel, waardoor het bedrag van het perceel op 59.340,14 EUR inclusief btw komt.-
Verscheidene artikels met economische codes 12402 en 12502 van de gewone begrotingen van 2021 en
van 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).-
Kennisnemen van de bijkomende uitgave aangenomen door het College tijdens de zitting van 14/10/2021
(beslissing nr. 64) overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[140] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2426687 (R)
Overheidsopdracht met als doel de levering van verlichting (auto) voor het "Institut des Arts et Métiers"
van het departement Openbaar Onderwijs (CDA/012174/DSP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d), ii),
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012174/DSP.- Uitgave van
41.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 73508/74451 van de buitengewone begroting van 2021 voor
de totale uitgave en artikel 73508/66151 van dezelfde begroting voor de ontvangst onder de vorm van een
subsidie ten belope van 80% van de 'Fédération Wallonie-Bruxelles'.- Lening.- Kennisnemen van de
beslissing nr. 74 van het College van 14/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[141] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2424978 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen en in 2 percelen met het doel de levering van nieuwe maaiers voor het
departement Wegeniswerken (CDA/012154/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012154/LDR.- Uitgave van 147.000,00
EUR inclusief 21% btw, waarvan 35.000,00 EUR voor perceel 1 en 112.000,00 EUR voor perceel 2.-
Artikels 87805/74451 (35.000,00 EUR), 76605/74353 (42.000,00 EUR) en 76605/74451 (70.000,00
EUR) van de buitengewone begroting van 2021 (onder voorbehoud van een budgettaire wijziging op
artikel 76605/74353).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 67 van het College van 14/10/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[142] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2428919 (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 : 011888, 011998 en 012104.- Totale raming van
22.900,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 80 van het College van 14/10/2021 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[143] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2427169 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor diensten met het doel de terbeschikkingstelling, gedurende 12
maanden, van een verhuurdienst voor voorwerpen tegen geringe kost aan de inwoners van de Stad Brussel
en aan bepaalde entiteiten die op haar grondgebied resideren (CDA/012183/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012183/DDR.- Uitgave over 12
maanden van 30.000,00 EUR inclusief 21% btw of 120.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht drie
maal verlengbaar is met 12 maanden.- Artikel 87605/12306 van de gewone begrotingen van 2022 tot 2025
(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
beslissing nr. 76 van het College van 14/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[144] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2428903 (R)

Overheidsopdracht met als doel de levering, gedurende 12 maanden, van CO2 detectoren
(CDA/012176/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012176/DCH.- Uitgave van 168.000,00
EUR inclusief 21% btw .- Artikel 14004/74451 van de buitengewone begrotingen van 2021 en 2022 (voor
2021, onder voorbehoud van de begrotingswijziging en onder voorbehoud van de inschrijving van de
nodige kredieten en de goedkeuring van de begroting van 2022 door de Gemeenteraad en door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 79 van het College van
14/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[145] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2425972 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering,
gedurende 12 maanden, van producten voortkomend uit recyclage van de houtindustrie
(CDA/012148/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012148/CVB.- Uitgave over 12
maanden van 60.000,00 EUR inclusief 21% btw of 120.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Verscheidene artikels met economische code 12402 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 2023 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 72 van het College van 14/10/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[146] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2426717 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering van
bestelwagens van het type pick-up met CNG-motor (CDA/012117/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012117/PTL.- Uitgave van 110.000,00
EUR inclusief 21% btw, waarvan 50.000,00 EUR voor perceel 1 (bestelwagen van het type pick-up met
enkele cabine en een vaste laadbak) en 60.000,00 EUR voor perceel 2 (bestelwagen van het type pick-up
met dubbele cabine en 3-zijden kiepende laadbak).- Artikels 13605/74353 (50.000,00 EUR voor perceel
1) en 76605/74353 (60.000,00 EUR voor perceel 2) van de buitengewone begroting van 2021 (onder
voorbehoud van een begrotingswijziging van artikels 13605/74353 en 76605/74353).- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 60 van het College van 14/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[147] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2425941 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met als doel de levering van een vrachtwagen met CNG-motor
uitgerust met een uitschuifbare laadvloer en de overname van een afgeschreven vrachtwagen
(CDA/012164/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/012164/PTL.- Uitgave van 167.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13605/74353 van de buitengewone begroting van 2021 (onder
voorbehoud van de indiening en van de aanneming van een begrotingswijziging door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid) voor de uitgave en artikel 13605/77353 van
dezelfde begroting voor de ontvangst uit de overname van de afgeschreven vrachtwagen.- Lening.-
Kennisnemen van beslissing nr. 71 van het College van 14/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[148] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2413032 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel het ontwerp en de realisatie, gedurende 12
maanden, van communicatiemiddelen die nodig zijn voor de lancering van een bewustmakings- en
informatiecampagne over Openbare Netheid, op het grondgebied van de Stad Brussel
(CDA/011992/LDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011992/LDR.- Uitgave van 110.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87605/12306 van de gewone begroting 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).- Kennisnemen van de
beslissing nr. 63 van het College van 14/10/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[149] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2417238 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van twee daken van speelplaatsen en twee
bovenste daken, inbegrepen vegetalisatie en installatie van fotovoltaïsche panelen aan de "Ecole
fondamentale du Canal" gelegen Vaartstraat, 57 te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2021/105.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/105.- Aankondiging van de opdracht.-
Uitgave van 661.971,95 EUR btw inbegrepen en 1.469,53 EUR voor de verzekering (b).- Artikels
70008/72360 onder voorbehoud van goedkeuring van een begrotingswijziging en 87966/72460 van de
buitengewone begroting van 2021.- Investeringsprojecten nrs. FH08-151-2018 en AEK06-1-2014.-
Subsidie en lening : artikels 70008/72360 en 87966/72460.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[150] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2424425 (R)

Consultancyovereenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Haute Ecole Francisco
Ferrer" en de “Fédération des récupérathèques”.
Consultancyovereenkomst tussen de Stad Brussel en de “Fédération des récupérathèques” voor de
lancering en het beheer van een recuperatheek die zal worden gevestigd binnen de "Haute Ecole Francisco
Ferrer" en gericht zal zijn op alle studenten van de school.

-----------------------------------------------------------------------
[151] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2427767 (R)

"Académie Royale des Beaux-arts - Ecole supérieure des Arts".- Wijziging van het studiereglement.
Aangepast studiereglement van de "Académie Royale des Beaux-arts - Ecole supérieure des Arts".

-----------------------------------------------------------------------
[152] Openbaar onderwijs - Human ressources - Administratief FR - 2426382 (R)

Het administratief statuut van de niet-gesubsidieerde personeelsleden ten laste van het Departement
Openbaar Onderwijs (Wijziging artikels 186 en 187)
De wijzigingen van artikels 186 en 187 van het administratief statuut van de niet-gesubsidieerde
personeelsleden ten laste van het Departement Openbaar Onderwijs aannemen.

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

[153] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2424162 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de plaatsing zonder levering van stadsmeubilair
(banken, vuilnisbakken, enz.) geleverd door de aanbesteder voor een periode van één jaar.- Principe.-
Dossier TV/2021/92/EP.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 - bestek TV/2021/92/EP.- Uitgave van 120.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
42105/735/60 van de buitengewone begroting van 2021 (Investeringsproject nr. BD05-1-2021) en
76605/735/60 van de buitengewone begroting van 2022 onder voorbehoud van de aanneming van de
buitengewone begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende
overheid.- Werf nr. 194094.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 158 van het College van
14/10/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[154] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2428707 (R)

Overheidsopdracht voor diensten voor een studie en analyse van de verkeersveiligheid op de wegen van
de stad Brussel.- Principe.- Dossier 0602/M003/2021.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. 0602/M003/2021.- Aankondiging van de opdracht.-
Uitgave van 250.000 EUR btw inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van
2021.- Project BD06-4-2019.- Lening : artikel 41006/96151.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Schepen Maingain

[155] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Sectie Financieel beheer van de openbare ruimte -
Handel - 2427272 (R)
Overeenkomst nieuwe frietkoten.
Overeenkomst die tot doel heeft de nieuwe frietkoten op het grondgebied van de Stad Brussel te
exploiteren onder de in de overeenkomst vermelde voorwaarden.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Jellab

[156] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2425935 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg en de herstelling van wegen in grasplaten in
de begraafplaats van Brussel te Evere.- Principe.- Dossier TV/2021/21/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2021/21/EV.- Uitgave van 50.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 87805/725/60 van de buitengewone begroting van 2021 (Investeringsproject nr. BM05-509-
2009).- Werf nr. 194055.- Lening.- Kennis nemen van de beslissing nr. 172 van het College van
14/10/2021 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[157] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2422783 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als doel de renovatie van de openbare plaats genoemd «Marguerite
Durassquare» en gelegen te 1000 Brussel.- Principe.- Dossier TV/2021/80/EV.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
TV/2021/80/EV.- Uitgave van 1.179.750,00 EUR btwi.- Artikel 76605/725/60 van de buitengewone
begroting van 2021.- Investeringsproject nr ZJ05-10-2021.- Lening en subsidie.

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

[158] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2426656 (R)
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de aanleg van de sportinfrastructuur in de open lucht in
de Verdunstraat percelen 344M - 343V.- Principe.- Dossier 0602/V005/2021.
Openbare procedure in toepassing van de artikels 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek nr.
0602/V005/2021.- Geraamde uitgave van 1.200.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verzekering "alle
werfrisico's" voor een bedrag van 2.800,00 EUR btw inbegrepen.- Artikels 76410/72560 (Project BH10-8-
2019)  onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijziging door de bevoegde autoriteiten
(derogatie van project BH10-4-2021) en 76410/72460 (Project BM10-257-2009)van de buitengewone
begroting 2021.- Lening : artikel 76410/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[159] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2428509 (R)

Sint-Katelijnestraat.- Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de inrichting van de wegenis :
Sint-Katelijnestraat.- Principe.- Dossier nr. 0602/V006/2021.
Openbare procedure in toepassing van de artikels 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016. - Bestek nr.
0602/V006/2021.- Aankondiging van de opdracht.- Geraamde uitgave van 1.300.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Verzekering "alle werfrisico's" voor een bedrag van 4.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel
42106/73160 (Project AP06-20-2019) van de buitengewone begroting 2021, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begrotingswijziging door de bevoegde autoriteiten.- Financiering door lening (artikel
421060/96151) en door stedenbouwkundige lasten.

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

[160] Demografie - Demo III - Crèches en peutertuinen - 2427619 (R)
Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het overnemen van de kinderdagverblijven van de vzw
B.O.S., door de Stad Brussel.
Samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het overnemen van de kinderdagverblijven van de vzw
"Brusselse Opvang en Samenkomst Omtrent het Jonge Kind," afgekort B.O.S., door de Stad Brussel onder
voorbehoud van de vrijstelling van O.N.E. betreffende het diploma van onthaalouders.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Mutyebele

[161] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2425532 (R)
Lieverbrouwbroersstraat 20-28 : Multidisciplinaire studieopdracht (architectuur, stabiliteit, EPB, speciale
technieken en landmeter) met als voorwerp de restauratie, renovatie en herbestemming van het geheel van
al dan niet beschermde gebouwen.
Dienstenopdracht die het ontwerpen en opvolgen van de uitvoering van minstens 8 woningen, 4
handelspanden en een ruimten bestemd voor voorzieningen van collectief belang, alsook de
landschappelijke inrichting van de binnenruimte op een site gelegen te Lievevrouwbroersstraat 20-28,
1000 Brussel omvat.- Mededingingsprocedure met onderhandeling en met voorafgaande bekendmaking.-
Bestek nr. RF/21/PCAN/876.- Bedrag van de opdracht geraamd op 544.500,00 EUR (inclusif btw van
21%).- Lening.- Aanwendingen.- Uitgaven : artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2021 en
volgende.- Ontvangsten op artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2021 en volgende (lening) en op
artikel 151-01 van de patrimoniale begroting 2021 en volgende (subsidie).

-----------------------------------------------------------------------
[162] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2425858 (R)

Dossier nr. OPP/2021/122.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van het
buitenschrijnwerk van de speelplaats van het atheneum Léon Lepage, Rijkeklarenstraat 30 te 1000
Brussel.- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/122.- Uitgave van 453.203,00 EUR btw
inbegrepen- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject FH08-
150-2018.- Vastlegging EP 21-43509.- Werf/Goed 194100.- Onderhoud 194101.- Lening/Subsidie.

-----------------------------------------------------------------------
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[163] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2428032 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van de vloertegels, muurtegels en
schilderwerken in de kelder van het Athénée Adolphe Max - Clovislaan 40 te 1000 Brussel.- Principe.-
Dossier nr. OPP/2021/098
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. OPP/2021/098 .- Uitgave
van 346.497,78 EUR btw incl.- Artikel 73108/72360 van de buitengewone begroting 2021, onder
voorbehoud van de aanneming van de daartoe in te dienen begrotingswijziging door de Gemeenteraad en
de goedkeuring ervan door de tozichthoudende overheid.- Investeringsproject nr. FH08-16-2021.-
Werf/Goed 194570.- Onderhoud 194571.- Lening : artikel 73108/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[164] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2421009 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (exclusief 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 57.822,61 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennis nemen van de beslissing
nr 266 van het College van 14/10/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Motie

[165] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2429790 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WEYTSMAN, mevr. DEBAETS en dhr. MAMPAKA,
Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie om het aantal vaststellers in de Stad Brussel te verhogen met het oog op een betere
bestrijding van overlast.

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

[166] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2429606 (R)
Interpellatie van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende het beheer van de voetgangerszone door het College.

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

[167] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2429526 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de follow-up van het project voor de heraanleg van de Clovislaan.

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

- 2429812 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de organisatie van Winterpret 2021.

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

- 2429845 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het aantal sluikstortingen in de Stad Brussel in 2020 en de concrete acties en middelen
die ingezet zullen worden inzake de preventie van sluikstorten en het bewustmaken rond netheid.

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

- 2430021 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de online bevraging gelanceerd door de Stad Brussel in samenwerking met de vzw
BRAVVO en de Universiteit van Cambridge.

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