
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 20 september 2021 te 16 uur 30

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Installatie van een opvolger
[48] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2421470 (R)
Gemeenteraad.- Ontslag van mevr. Alix OPOKU-BOSOMPRA, Gemeenteraadslid.- Installatie van een
opvolger.
1) Ontslag van mevr. Alix OPOKU-BOSOMPRA ter kennis gebracht van de Raad in zitting van
06/09/2021.- 2) Onderzoek der geloofsbrieven, installatie en eedaflegging van mevr. Naima MAÂTI, 3de
opvolger van de lijst PS van de verkiezingen van 14/10/2018, als Gemeenteraadslid ter vervanging van
mevr. OPOKU-BOSOMPRA, ontslagnemend.- 3) Vaststellen van de nieuwe voorranglijst.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van dhr. Burgemeester

[49] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2423056 (R)
JD.45824/OK.- Private veiligheid.- Feest van de Federatie Wallonië-Brussel.- Bepaling van de perimeter
en de duur.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende het “Feest van de
Federatie Wallonië-Brussel”.

-----------------------------------------------------------------------
[50] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2423320 (R)

JD.- J. 50030/OK.- "TD ULB : Back to party".- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 09/09/2021 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 16/09/2021 tot 18/09/2021, ter gelegenheid van het evenement "TD ULB : Back to party"
in de gesloten perimeter gelegen de Brouckèreplein, 1000 Brussel.

-----------------------------------------------------------------------
[51] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2423065 (R)

JD.50028/OK.- Private veiligheid.- "Tuesday TV : Open air".- Bepaling van de perimeter en de duur.
Politiereglement betreffende de private veiligheid op de openbare weg gedurende “Tuesday TV: Open
air”.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[52] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2421078 (R)

Verlengbare overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 12
maanden, van potgronden voor planten voor de cel Groene Ruimten van het departement Wegeniswerken
(CDA/012095/CVB).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012095/CVB.- Uitgave over 12
maanden van 50.000,00 EUR inclusief 21% btw of 100.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht 1 maal
verlengbaar is met 12 maanden.- Artikels 76605/12402 en 87605/12402 van de gewone begrotingen van
2021 en 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de
begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Kennisnemen van beslissing nr. 110 van het College van 16/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[53] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2422465 (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 : 011999 en 012026.- Totale raming van 15.500,00
EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de buitengewone begroting van 2021.- Lening.-
Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 117 van het College van 16/09/2021 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[54] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2423265 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst, gedurende 12 maanden, met het doel de coördinatie van
de integratie van kunstwerken voor het toekomstige nieuwe administratieve centrum van de Stad Brussel
(CDA/012087/LDR).- Bijkomende uitgave bij de gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgave van 75.794,20 EUR inclusief 21% btw in vergelijking met de raming van de
opdracht, waardoor het bedrag van de opdracht op 165.794,20 EUR inclusief btw komt.- Artikel
77110/72460 van de buitengewone 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).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 95
van het College van 16/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[55] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2420471 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van afvaltangen
CDA/012083/AMT).- Principe.
Opdracht van beperkte waarde overeenkomstig artikel 92 van de wet van 17/06/2016 inzake
overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012083/AMT.- Uitgave van 4.000,00 EUR inclusief 21% btw.-
Artikel 87605/74451 van de buitengewone begroting van 2021.- Kennisnemen van punten 1 tot 4 van
beslissing nr. 108 van het College van 16/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de
nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[56] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2418227 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering en de verbinding, gedurende
12 maanden, van elektrische huishoudapparatuur voor beroepsgebruik (CDA/011994/DCH).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011994/DCH.- Uitgave van
150.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Verscheidene artikels met economische code 74451 van de
buitengewone begrotingen van 2021 en van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de aanneming van de begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan
door de toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 101 van het College van
16/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[57] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2421217 (R)
Verlengbare overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel, gedurende 12 maanden,
documenten te digitaliseren (CDA/012084/NBZ).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012084/NBZ.- Uitgave over 12
maanden van 70.000,00 EUR inclusief 21% btw of 140.000,00 EUR in totaal vermits de opdracht eenmaal
verlengbaar is met 12 maanden.- Artikel 74451 van de buitengewone 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).- Lening.- Kennisnemen
van beslissing nr. 111 van het College van 16/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van
de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[58] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2420034 (R)

Overheidsopdracht tegen prijslijst van leveringen met het doel de levering, installatie en plaatsing,
gedurende 12 maanden, van fietsboxen voor het departement Wegeniswerken (CDA/011990/LDR).-
Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/011990/LDR.- Uitgave van
130.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 42105/74152 van de buitengewone begroting van 2021 en
van 2022 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de
begroting van 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid).-
Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 106 van het College van 16/09/2021 overeenkomstig artikel 234,
§ 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[59] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2422691 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, gedurende 24 maanden, van
tijdschriften bestemd voor de verschillende scholen (CDA/012127/DSP).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, d) ii,
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012127/DSP.- Uitgave van
150.000,00 EUR inclusief 6% btw.- Verschillende artikelen met economische code 12319 en 12402 van
de gewone begroting van 2021, 2022 en 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. 118 van het College van
16/09/2021 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[60] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2420919 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de organisatie, gedurende 48 maanden, van
opfriscursussen CAP code 95 voor chauffeurs met rijbewijs C en D (CDA/012097/BEN).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012097/BEN.- Uitgave van
120.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 10602/12317 van de gewone begrotingen van 2021 tot en
met 2025 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten, de aanneming van de
begrotingen van 2022 tot en met 2025 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid).- Kennisnemen van beslissing nr. 109 van het College van 16/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[61] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2421442 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van dumpers op wielen en de overname van
een afgeschreven dumper (CDA/012103/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/012103/PTL.- Uitgave van
75.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 87805/74353 van de buitengewone begroting van 2021 voor
de uitgave en artikel 76605/77353 van dezelfde begroting voor de ontvangst uit de overname van de
afgeschreven dumper.- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 112 van het College van 16/09/2021
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[62] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2422360 (R)

Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Brussel (ArBA-EsA) en de vzw "Bruxelles-Musées-
Expositions - Brussel-Musea-Tentoonstellingen".
Partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Brussel als inrichtende macht van de "Académie Royale des
Beaux-Arts de Bruxelles - École supérieure des Arts" en de vzw "Bruxelles-Musées-Expositions -
Brussel-Musea-Tentoonstellingen" als beheerder van de Centrale for Contemporary Art, waarbij Arba-Esa
toestemming krijgt om gebruik te maken van de voormalige ruimte van Savagan gelegen aan het Sint-
Katelijneplein 45, 1000 Brussel, met het oog op de organisatie van het artistieke project ‘Ligne de fond’,
een workshop en een tentoonstelling door studenten van de opleidingen "DESSIN" en "CARE"
(tentoonstellingspraktijken) in het kader van de "Brussels Drawing Week".

-----------------------------------------------------------------------
[63] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2421325 (R)

"Haute Ecole Francisco Ferrer".- Studiereglement.- Wijzigingen.
De herziene tekst van het studiereglement van de “Haute Ecole Francisco Ferrer” van de Stad Brussel
aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[64] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2421589 (R)

Kaderovereenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw i-CITY (cityfab1).
De kaderovereenkomst tussen de Stad Brussel en de vzw i-CITY (cityfab1) aannemen.

-----------------------------------------------------------------------
[65] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2422420 (R)

"Brussels Drawing Week".- Overeenkomst tussen de "Académie Royale des Beaux-Arts - Ecole
supérieure des Arts" en de vzw "Bruxelles S'anime".
Overeenkomst tussen de Stad Brussel, inrichtende macht van de "Académie Royale des Beaux-Arts -
Ecole supérieure des Arts" en de vzw "Bruxelles S'anime" waarin de modaliteiten bepaald worden voor de
samenwerking in het kader van de "Brussels Drawing Week" van 14 tot 19/09/2021.

-----------------------------------------------------------------------
[66] Openbaar onderwijs - Financiën - Begroting - 2421057 (R)

Subsidie 2021.- Vzw «La Vie est Bel.ge - Association citoyenne culturelle éducative et sportive -
Citoyenneté +» : 10.000,00 EUR.
Toekenning van een toelage van 10.000,00 EUR aan de vzw «La vie est Bel.ge - Association citoyenne
culturelle éducative et sportive - Citoyenneté +» voor de huiswerkhulp.- Artikel 70008/33202 van de
gewone begroting 2021.

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

[67] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2422168 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-066.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-641.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.978,58 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/745/53 van de buitengewone begroting 2021.- Investeringsproject nr. KL05-492-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 274 van het College van 16/09/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[68] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2420933 (R)

Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2021-063.-
Overheidsopdracht 21-0500-495.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 21-0500-495.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 16.919,85 EUR (incl. btw).-
Artikel 87605/724/60 van de buitengewone begroting 2021.- Investeringsproject nr. KL05-470-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 272 van het College van 16/09/2021, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[69] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2423447 (R)

Burgerbegroting Europese wijk 2021.- Projecten die ter stemming aan het publiek worden voorgelegd.-
Kennisgeving.
Kennisnemen van de voortgang van de Burgerbegroting van de Europese Wijk, met inbegrip van de lijst
van ideeën die door de burgers zijn ingediend tijdens de ideeënoproep, de geselecteerde ideeën en de
ideeën die tot projecten zijn uitgewerkt en die tijdens het Festival van de projecten zullen worden
gepresenteerd en van 01/10/2021 tot en met 31/10/2021 aan de stemming van het publiek zullen worden
voorgelegd.

-----------------------------------------------------------------------
[70] Organisatie - Relaties - Public Relations - 2423428 (R)

Burgerbegroting Haren 2021.- Projecten die ter stemming aan het publiek worden voorgelegd.-
Kennisgeving.
Kennisnemen van de voortgang van de Burgerbegroting van Haren, met inbegrip van de lijst van ideeën
die door de burgers zijn ingediend tijdens de ideeënoproep, de geselecteerde ideeën en de ideeën die tot
projecten zijn uitgewerkt en die tijdens het Festival van de projecten zullen worden gepresenteerd en van
01/10/2021 tot en met 31/10/2021 aan de stemming van het publiek zullen worden voorgelegd.

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

[71] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2421836 (R)
Dossier nr. OPP/2021/099.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de aanleg van sanitaire
voorzieningen in het Athénée Emile Bockstael, Reper-Vrevenstraat 80 te 1020 Brussel.- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2021/099.- Uitgave van 70.476,16 EUR btw incl.- Raadpleging van 3
ondernemers.- Artikel 70008/72460 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr.
FH08-162-2009.- Lening : artikel 70008/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 398 van het College
van 16/09/2021, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Openbaar Patrimonium -  - Directie administratie - 2422089 (R)

Dossier nr. OPP/2021/100.- Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp volledige renovatie van de
speelplaatsen van de Ecole Fondamentale de Haren.- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr.
OPP/2021/100.- Uitgave van 979.950,03 EUR btw inbegrepen als volgt verdeeld : Perceel 1 : 533.092,80
EUR btw inbegrepen, Perceel 2 : 115.550,60 EUR btw inbegrepen, Perceel 3 : 331.306,63 EUR btw
inbegrepen.- Afsluiten van verzekering "alle bouwrisico's".- Uitgave van 2.392,95 EUR btw inbegrepen.-
Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2021.- Investeringsproject nr. FH08-12-2021.-
Verschuivng van 333.814,03 EUR afkomstig van investeringsproject nr. FH08-14-2021.-
Lening/Subsidie.- Werf : 193396.- Onderhoud : 193397.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Openbaar Patrimonium -  - Speciale technieken - 2413713 (R)

Lijst met uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR (excl. btw).- Buitengewone begroting.
Opdrachten van beperkte waarde via aangenomen factuur overeenkomstig artikel 92 van de wet van
17/06/2016.- Lijst van verschillende bestelbons.- Totale uitgave van 68.134,00 EUR (btw inbegrepen).-
Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2021.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 348 van het College van 16/09/2021, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.

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

[74] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2424363 (R)
Interpellatie van mevr. BUGGENHOUT, Gemeenteraadslid.
Interpellatie betreffende de toekomstige vestigingsplaats van de school "Clos des Trigonelles" in Neder-
over-Heembeek.

-----------------------------------------------------------------------
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Vragen
[75] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen

- 2424184 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de balans van "Arena 5".

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

- 2424369 (R)
Vraag van dhr. WAUTERS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het achterlaten van afval op de Lemonnierlaan.

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

- 2424439 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de stand van zaken over het dossier van de Hellingen van het Justitiepaleis.

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

- 2424451 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een vergissing bij de multi-confessionele begraafplaats van Brussel.

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

- 2424455 (R)
Vraag van mevr. NYANGA-LUMBALA, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de toegankelijkheid van de website van de Stad voor personen met een handicap in het
algemeen en voor personen met een gehoorbeperking in het bijzonder.

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

- 2424469 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de resultaten van de boetes / belastingen voor het wegwerpen van sigarettenpeuken,
anderhalf jaar na de verhoging van 50,00 EUR tot 200,00 EUR voor dit onburgerlijk gedrag.

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

- 2424473 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het plaatsen van muurschilderingen voor Henri Vernes en Raoul Cauvin.

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

- 2424478 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verwijdering van het standbeeld van Guust Flater twee en een half jaar geleden.

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

- 2424528 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het kappen van ongeveer 40 bomen in het Warandepark tijdens de vakantieperiode.

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

- 2424532 (R)
Vragen van dhrn. COOMANS de BRACHENE en WEYTSMAN, Gemeenteraadsleden.
Vragen betreffende de op het laatste moment opgelegde sanitaire maatregelen  (Covid Safe Ticket) bij de
organisatie van de 20 km van Brussel.

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 20 september 2021 6

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424187&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424372&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424442&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424454&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424458&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424472&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424477&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424481&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424531&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424550&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS


[85] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2424535 (R)
Vraag van dhr. VANDEN BORRE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de impact van de mogelijke annulering van het Autosalon in de Brusselse
Heizelpaleizen.

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

Bijvoegsel aan de agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 20 september 2021 7

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2424547&template=P01_SNCE_OJS_XML_CONS_FS

