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Ontwerp-Besluit - Raad van 31/01/2022

Overeenkomst inzake ondersteuning bij overheidsopdrachten tussen de Stad Brussel en derden die met haar
een band hebben.- Rol toevertrouwd aan het departement Aankoopcentrale van de Stad.- Overeenkomst met
het Autonoom Gemeentebedrijf Beurs-Bourse.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, met name artikel 117;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 2, 6°;

Gelet op het organiek besluit van de Stad, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 19 april 1993;

Overwegende dat het departement Aankoopcentrale van de Stad krachtens het organiek besluit belast is met de overheidsopdrachten
voor leveringen en diensten van roerende aard voor de departementen van de Stad;

Overwegende dat de Gemeenteraad in zitting van 2 juli 2012 het principe en de tekst heeft aangenomen van een overeenkomst inzake
ondersteuning bij overheidsopdrachten tussen de Stad en de volgende organisaties: de vzw's "B.O.S.", "BRAVVO", "Brufeest",
"Brussel-Musea-Tentoonstellingen", "Brusselse Zwem- en Badinrichtingen", "Dienst voor Hulp aan de Brusselse Gezinnen",
"GIAL", "Jeugd in Brussel", "Jeunesse à Bruxelles" en "Prosport Brussel", en de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel;

Overwegende dat de Gemeenteraad met de genoemde beslissing van 2 juli 2012 aan het departement Aankoopcentrale de rol heeft
gegeven van een aankoopcentrale in de zin van artikel 2, 6°, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ten bate van
de organisaties die de overeenkomst ondertekend hebben;

Overwegende dat het Autonoom Gemeentebedrijf Beurs-Bourse wenst te genieten van de ondersteuning van de Stad voor zijn
overheidsopdrachten en vraagt om aan te sluiten bij de overeenkomst;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Enig artikel : De tekst van de overeenkomst tussen de Stad en het Autonoom Gemeentebedrijf Beurs-Bourse wordt aangenomen.

Onderwerp : 

Nr DO : 61
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Bijlagen :
Overeenkomst OO - Autonoom Gemeentebedrijf BEURS-BOURSE - NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de
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