VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 19 oktober 2020 te 16 uur
Agenda
Openbare zitting

Mededelingen.
Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Vervanging
[1]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2367651 (R)
O.C.M.W.- Samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.- Vervanging van mevr. Karine
LALIEUX, ontslagnemend als lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
1) Akte nemen van het ontslag van mevr. Karine LALIEUX als lid van de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn en van de afwezigheid van opvolgers om haar te vervangen.- 2) Toepassing van artikel 17 alinea
1 van de organieke wet op de OCMW's "Wanneer een werkend lid voor het verstrijken van zijn mandaat
ophoudt deel uit te maken van de raad voor maatschappelijk welzijn en hij geen opvolger meer heeft,
kunnen alle nog in functie zijnde gemeenteraadsleden die de akte van voordracht van het te vervangen lid
hadden ondertekend, gezamenlijk een nieuw kandidaat-werkend lid en tenminste twee kandidaatopvolgers van verschillend geslacht voordragen. In dit geval zijn deze kandidaten gekozen verklaard, de
kandidaat-opvolgers in de orde van hun nummering."- 3) In toepassing van voornoemde bepaling, dhr.
Khalid ZIAN verkozen verklaren als effectief lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, met als
opvolgers : 1° dhr. Serge LONGIN en 2° Mevr. Fatima ABID, om mevr. Karine LALIEUX,
ontslagnemend, te vervangen.
(Voordrachtakte neergelegd overeenkomstig artikel 17 alinea 1 Organieke wet te raadplegen op het
Secretariaat van de Vergaderingen)
-----------------------------------------------------------------------

Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen - Vervanging
[2]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2367654 (R)
Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen.- Verkiezing van een nieuwe schepen.
Verkiezing van een schepen, ter vervanging van dhr. Khalid ZIAN, ontslagnemend.- Eedaflegging.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Burgemeester
[3]

Kabinet van de Burgemeester - - - 2367242 (R)
Overheidsopdracht van diensten voor de monitoring en evaluatie van de verkeersschema’s in het Ter
Kamerenbos.
Overheidsopdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur in toepassing van artikel 92 van de wet van
17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 35.574,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 41006/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Project nr. BD06-12-2019.Lening : artikel 41006/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 236 van het College van 08/10/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

Organisatie - Centraal secretariaat ORG - - 2365264 (R)
Vzw "Patrimoine et Culture".- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Patrimoine et Culture" voor de tussenkomst in
de organisatiekosten van de expositie "1000PetitsBonhommes".- Artikel 76201/33202 van de gewone
begroting van 2020.
----------------------------------------------------------------------Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2366902
(R)
Vzw "Société belge pour la Crémation".- Toelage : 1.000,00 EUR.
Toekenning van een werkingstoelage van 1.000,00 EUR aan de vzw "Société belge pour la Crémation".Artikel 79001/332/02 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2366283 (R)
Financiering van de hospitalen die deel uitmaken van de IRIS-groep - UVC Sint-Pieter, UVC Brugmann
en Ukzkf.- Hoofdelijke borgstelling 2020 voor de nodige lange termijnkredieten met een looptijd van 5,
10 en 20 jaar.- Overeenkomsten tussen de Stad en de bank KBC.
1) Principe van de hoofdelijke borgstelling voor de lange termijnkredieten op 10 jaar voor het hospitaal
UVC Sint-Pieter dat deel uitmaakt van de IRIS-groep, jaar 2020 voor een bedrag van 2.200.000,00 EUR.Overeenkomst van borgstelling tussen de Stad en de bank KBC.- 2) Principe van de hoofdelijke
borgstelling voor de lange termijnkredieten op 10 jaar voor het hospitaal UKZKF dat deel uitmaakt van de
IRIS-groep, jaar 2020 voor een bedrag van 500.000,00 EUR.- Overeenkomst van borgstelling tussen de
Stad en de bank KBC.- 3) Principe van de hoofdelijke borgstelling voor de lange termijnkredieten op 5, 10
en 20 jaar voor het UVC Brugmann dat deel uitmaakt van de IRIS-groep, jaar 2020 voor een bedrag van
9.802.000,00 EUR.- Overeenkomst van borgstelling tussen de Stad en de bank KBC.
----------------------------------------------------------------------Financiën - Centraal secretariaat FIN - - 2358264 (R)
17/10/2019.- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie
van 1.000.000,00 EUR aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het
Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2019.
Goedkeuring van de doorstorting van volgende bedragen :
- 23.880,80 EUR op artikel 85103/43507 van de gewone begroting 2020 aan "Mission Locale pour
l'Emploi de Bruxelles Ville vzw".;
- 24.000,00 EUR op artikel 30003/43507 van de gewone begroting 2020 aan "BRAVVO Bruxelles
Avance"/ Brussel Vooruit vzw.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2366512 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de volledige opdracht van projectontwerper voor het
nieuw centrum van de Politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Mededingingsprocedure met
onderhandeling.- Dossier nr. OPP/2019/088.- Gevolgen van de vragen en antwoorden op het bestek.
Uitwisseling van vragen en antwoorden met betrekking tot bestek nr. OPP/2019/088.- Kennisnemen van
de beslissing nr. 53 van het College van 08/10/2020, in toepassing van artikel 234bis van de nieuwe
gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

Aankoopcentrale - - Aankopen - 2363174 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering, plaatsing, inventarisering en
onderhoud, gedurende 48 maanden, van defibrillatoren en hun toebehoren in verschillende gebouwen van
de Stad (CDA/010609/LDR).- Principe.
Openbare procedure overeenkomstig artikel 36 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.Bestek CDA/010609/LDR.- Uitgave over 48 maanden van 290.000,00 EUR inclusief 6% en 21% btw.Verscheidene artikels met economische code 12406 van de gewone begrotingen van 2021 tot 2025
(120.000,00 EUR) en verscheidene artikels met economische code 74451 van de buitengewone
begrotingen van 2021 tot 2025 (170.000,00 EUR) (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige
kredieten en de goedkeuring van deze begrotingen door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende
overheid).- Lening van 170.000,00 EUR.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2346069 (R)
Herontwikkeling van het Heizelplateau : project "Sportpark".- NEO cvba.- Protocolakkoord.
Het protocolakkoord tussen de Stad Brussel en NEO cvba aannemen.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2345198 (R)
K.B.V.B.- Overheidsconcessie voor lokalen.- Koning Boudewijnstadion.- Tot 31/12/2050.
Overheidsconcessie met betrekking tot de terbeschikkingstelling van kantoren binnen het sportcomplex
van het Koning Boudewijnstadion, tussen de K.B.V.B. en de Stad, vanaf de datum van ondertekening van
de overeenkomst en tot 31/12/2050.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2365563 (R)
Sport.- Werkingstoelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 190.000,00 EUR.
Toekennen van werkingstoelagen voor een totaal bedrag van 190.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1)70.000,00 EUR aan de vzw Royal Excelsior Sports Club - 1904;
2)20.000,00 EUR aan de vzw Royal IV Brussels (aanvullende werkingstoelage);
3)100.000,00 EUR aan de vzw Bains de Bruxelles (aanvullende werkingstoelage).
Artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Sport - 2364816 (R)
Sport.- Werkingstoelage.- Vzw Brussels Major Events : 84.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor de ontwikkeling van duurzaamheid in sportactiviteiten tijdens Hello
Summer voor een bedrag van 84.000,00 EUR aan de vzw «Brussels Major Events».- Artikel 76410/33202
van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Hariche
[14]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Jeugd - 2352645 (R)
Bezetting van de lokalen door de vzw "BAPA BXL", Spaarstraat 7.- Overeenkomst.
Overeenkomst voor het bezetten van de lokalen gelegen Spaarstraat 7 te 1000 Brussel door de vzw
"BAPA BXL", waarvan de hoofdzetel gelegen is Stadhuis - Grote Markt te 1000 Brussel (bezettingsplan
in bijlage aan de overeenkomst) voor een hernieuwbare periode van 5 jaar.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Dhondt
[15]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2364286 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-071.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-368.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 27.113,86 EUR (incl. btw).Artikel 42105/741/52 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. BD05-8-2019.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 137 van het College van 08/10/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[16]

Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2356745 (R)
Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de coördinatieopdracht ten einde de preventie van
ongevallen en de coördinatie van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te verzekeren, voor de ontwerpen verwezenlijkingsfase van de toegewezen en/of betekende overheidsopdrachten voor werken in 2021 en
2022.- Principe.- Dossier TV/2020/44/EP.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek TV/2020/44/EP.- Uitgave van 80.000,00 EUR btw inbegrepen.- Artikels
42105/122/02, 76605/122/02, 13605/122/02, 87605/122/02, 76605/732/60, 87605/732/60, 87805/732/60,
42105/732/60 en 13605/732/60 van de gewone en de buitengewone begrotingen van 2021 en 2022 onder
voorbehoud van de inschrijving van de noodzakelijke bedragen evenals de goedkeuring van de respectieve
begrotingen door de bevoegde overheden.- Werf nr. 181431.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr.
136 van het College van 08/10/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen El Ktibi
[17]

Demografie - Demo I - Begrafenissen - 2348426 (R)
Intercommunale voor Teraardebestelling.- Nieuwe statuten.
De nieuwe statuten van de Intercommunale voor Teraardebestelling die aan de Algemene Vergadering
zullen voorgelegd worden, aannemen.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Jellab
[18]

[19]

[20]

[21]

Wegeniswerken - - Groene zones - 2365090 (R)
Centre d'écologie urbaine vzw.- Toelage : 6.300,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 6.300,00 EUR aan de vzw Centre d'écologie urbaine, voor de organisatie
van activiteiten in het kader van de Boomweek 2020.- Artikel 76605/332/02 van de gewone begroting
2020.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - - Openbare reinheid - 2363772 (R)
"The Belgian Pride" 2019.- Toelage : 7.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 7.000,00 EUR aan de vzw "The Belgian Pride", gelegen Kolenmarkt 42 te
1000 Brussel om bijkomende toiletten en bewaking ervan te financieren alsook de
sensibiliseringscampagne en de introductie van duurzame en herbruikbare bekers tijdens de Belgian Pride
2019.- Artikel 87605/332/02 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2359526 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de levering en plaatsing van twee droge toiletten
gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel.- Principe.- Dossier TV/2020/65/EV.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 - bestek nr. TV/2020/65/EV.- Uitgave van 40.000,00 EUR btw inbegrepen.Artikel 76605/721/60 van de buitengewone begroting van 2020 (Investeringsproject ZJ05-36-2019).Werf nrs. 181575 en 181576.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 158 van het College van
08/10/2020 overeenkomstig artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV - - 2366052 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl B.T.W.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-074.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-630.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 2.402,29 EUR (incl. btw).Artikel 87605/745/53 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject KL05-492-2009.Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 160 van het College van 08/10/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[22]

Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2364530 (R)
OO/AB/YB.- Intentieverklaring voor samenwerking vzw Gluon.
Ondertekening van een intentieverklaring m.b.t. het engagement van de Stad Brussel om samen met Gluon
vzw, te overleggen en te onderzoeken hoe zij kunnen komen tot een doorgedreven samenwerking met
betrekking tot het project Hacktivate Your World.
-----------------------------------------------------------------------
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[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

Stedenbouw - Plan - Expertises - 2359566 (R)
Aankoop voor openbaar nut van het onroerend goed gelegen aan de Houba-de Strooperlaan 145 te 1020
Brussel, ingeschreven in Brussel, 18e afdeling (Laken), sectie A, nr. 23 H.
Aankoop in volle eigendom goedkeuren van het onroerend goed gelegen aan de Houba-de Strooperlaan
145 te 1020 Brussel, voor een bedrag van 7.500.000,00 EUR.- Artikel nr. 76410/71160 van de
buitengewone begroting 2020, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijzigingen voor
2020 door de Gemeenteraad en de toezichthoudende overheid.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Planning - 2355881 (R)
Overheidsopdracht voor aanneming van diensten betreffende een wetenschappelijke
ondersteuningsopdracht met betrekking tot de verfijning van het concept van de “Stad op 10 minuten” dat
moet worden geïntegreerd in het kader van het gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling van de Stad
Brussel en de operationalisering ervan via een cartografisch instrument.- Principe.- Uitgave.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na raadpleging van 9 Belgische
universiteiten, in toepassing van artikel 42 §1er, 1°, a) van de wet 17/06/2016 over de
overheidsopdrachten.- Bestek nr. 20/PLAN/VILLE_STAD_10MIN.- Uitgave geraamd op 121.000,00
EUR (btw inclusief).- Artikel 93006/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Financiering door
een lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 172 van het College van 08/10/2020, in toepassing van
artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Plan - Topografie - 2362025 (R)
20 PLAN TOPO - Hoek van de Koninginelaan / Paleizenstraat over de Bruggen.- Overdracht van de
gedeeltes van perceel aan het Gewest en schrapping van de erfdienstbaarheid.
1) Gratis overdracht aan het Gewest van de gedeeltes van perceel 260S9 (verdwenen van de kadasterplan)
die zich voor de bijzondere rooilijn bevinden goedkeuren.- 2) Het afbakeningsplan nr. 7448 dat naar
Federale Overheidsdienst Financiën zal worden gestuurd goedkeuren.- 3) Schrapping van de
erfdienstbaarheid van 26/10/1951.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte - - 2366963 (R)
Opdracht voor aanneming van werken.- Heraanleg van een schoolplein in het kader van het
Schoolcontract Klavertje Vier, Helihavenlaan, ter hoogte van nummers 31 tot 35.- Principe.
Openbare procedure in toepassing van de artikels 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek nr.
0602/V012/2020.- Geraamde uitgave van 890.000,00 EUR btw inbegrepen.- Verzekering "alle
werfrisico's" voor een bedrag van 1.700,00 EUR.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting
2020 (Project AP06-3-2019) op basis van een transfert van 192.417,19 EUR van project AP06-20-2019.Lening : artikel 42106/96151.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2366041 (R)
Dossier nr. OPP/2020/125.- Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het digitale overzicht van
de stadsomwalling Anneessenstoren.
Opdracht via aanvaarde factuur (overheidsopdracht van beperkte waarde), in toepassing van artikel 92 van
de wet van 17/06/2016 en van het Koninklijk Besluit van 18/04/2017.- Totale uitgave van 18.700,00 EUR
btwi - Artikel 77366/72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Werf 183141.- Investeringsproject
CC06-336-2009.- Lening : artikel 77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 191 van het College
van 08/10/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2366534 (R)
Fontein Maria-Louiza-square.- Onderhoud voor een periode van minimum één jaar van de beplante
waterbekkens en het regelmatig verwijderen van algen.
Overheidsopdracht van diensten via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking na
raadpleging van 7 firma's, in toepassing van artikel 42, § 1, 1°, a) van de wet van 17/06/2016 - bestek nr.
2020/4078.- Uitgave geraamd op 110.647,40 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77366/72460 van de
buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject nr. GCB06-47-2015 met verschuiving van
15.600,00 EUR van het investeringsproject nr. GCB06-49-2015 en met verschuiving van 5.047,40 EUR
van het investeringsproject nr. GCB06-32-2014.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 190 van het
College van 08/10/2020, in toepassing van artikel 234, §3, van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Pinxteren
[29]

[30]

[31]

[32]

Organisatie - Relaties - Public Relations - 2366795 (R)
Burgerbegroting 2020.- Projecten die ter stemming aan het publiek worden voorgelegd.- Kennisgeving.
Kennisnemen van de voortgang van de burgerbegroting van Neder-over-Heembeek - Mutsaard, met
inbegrip van de lijst van ideeën die door de burgers zijn ingediend tijdens de ideeënoproep, de
weerhouden ideeën en de ideeën die zijn uitgewerkt tot projecten tijdens het ideeënfestival en die van 12
tot 31/10/2020 ter stemming aan het publiek zullen worden voorgelegd.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2356111 (R)
CHA 20 : DIVERSEN : Project van Duurzaam Wijkcontract «Helihaven-Antwerpen».- Opmaak van het
basisdossier.- Bijzonder lastenboek nr. CAR/20/PN/209.
Principe van het plaatsen van een dienstenopdracht via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking,
op basis van het lastenboek nr. CAR/20/PN/209, voor "de studieopdracht in het opzicht van het opmaken
van het basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract "Helihaven-Antwerpen", en het daarmee
samenhangende milieueffectenrapport", onder voorbehoud van de selectie van dat Duurzaam Wijkcontract
door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Uitgave geraamd op 142.500,00 EUR (btw
inbegrepen), volledig gefinancierd door gewestelijke toelagen.- Kennisnemen van de beslissing nr. 471
van het College van 01/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe
gemeentewet.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2355889 (R)
SVC 5 - Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré".- Projecten ter ondersteuning van activiteiten
van maatschappelijke cohesie en gemeenschapsleven gericht op acht thema’s.- Toekenning van de toelage
2020 aan de vzw «Brussel-Musea-Tentoonstellingen».
Annulatie van de toelage t.b.v. 70.300,00 EUR verkeerd vermeld onder de naam «Brussels Major Events»
in de lijst van de overdrachten voorzien in de begroting 2020.- Toekenning van de werkingstoelage t.b.v.
70.300,00 EUR voor het jaar 2020 aan de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen ten einde haar actie, ter
ondersteuning van de activiteiten van maatschappelijke cohesie en gemeenschapsleven in het kader van
het SVC 5 - «Heyvaert-Poincaré», te kunnen leiden.- Artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Stedenbouw - Coordinatie en herwaarderingsactie - - 2365522 (R)
SVC 1 - Stadsvernieuwingscontract «Citroën-Vergote» : oproep tot burgerinitiatieven 2020.- Toekenning
van de subsidie aan de 7de laureaat.- Uitgave.
Toekenning van een subsidie van 7.620,00 EUR aan de vzw "Jeunesse à Bruxelles", drager van het project
"Frigo pour tous", gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel en 7de laureaat van de oproep tot
burgerinitiatieven georganiseerd in ket kader van het Stadsvernieuwingscontract SVC 1 "CitroënVergote".- Artikel 93022/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[33]

[34]

[35]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2364533 (R)
Cultuur.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 3.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 3.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 1.000,00 EUR aan de vzw «Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles» voor
het wijkfeest Ambiorix.- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
2) 2.000,00 EUR aan de vzw « Zsenne » als werkingstoelage.- Artikel 77210/33202 van de gewone
begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2364776 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw "Iris Noir Bruxelles" : 3.500,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 3.500,00 EUR aan de vzw «Iris Noir
Bruxelles» voor de organisatie van de 2e editie van het "Salon Iris Noir".- Artikel 76210/33202 van de
gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2364538 (R)
Cultuur.- Specifieke toelage.- Bvba Le Scalde Editions : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de bvba «Le Scalde
Editions» voor de publicatie van het boek «De Burgemeester van Brussel».- Artikel 77210/32101 van de
gewone begroting 2020.
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[36]

[37]

[38]

Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2365252 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage - vzw Belgium Bearpride : 1.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 1.000,00 EUR aan de vzw «Belgium
Bearpride» voor de organisatie van het evenement "Belgium Bearpride Brussels".- Artikel 56110/33202
van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2364553 (R)
Toerisme.- Specifieke toelage.- cvba "Triangle 7" : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de cvba "Triangle 7" om de
documentaire «Annie» te maken.- Artikel 56110/32101 van de gewone begroting 2020.
----------------------------------------------------------------------Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport - - Schone Kunsten - 2365282 (R)
Cultuur.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen : 5.000,00 EUR.
Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 5.000,00 EUR aan de volgende
verenigingen en verdeeld als volgt :
1) 4.000,00 EUR aan de vzw «Souterrain Production» voor de «Manneken Peace» 2020;
2) 1.000,00 EUR aan de vzw «Comité International de Musique et de Festivals Pro Musica Pulchra» voor
de organisatie van het «Festival Chapel for Europe» 2020.
- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2020.
-----------------------------------------------------------------------

Dossiers van dhr. Schepen Zian
[39]

[40]

[41]

[42]

Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2364100 (R)
GGB 4 : dienstopdracht : "GGB 4: Pluridisciplinair team" voor het ontwerp en de opvolging van de
uitvoering van de verschillende bestemmingen (voorzieningen, woningen en commerciële en productieve
functies) die moeten worden uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van het GGB nr. 4 in Nederover-Heembeek, Brussel.- Principe van de opdracht.
Dienstenopdracht via mededingingsprocedure met onderhandeling en met voorafgaande bekendmaking bestek nr. RF/20/PCAN/828.- Bedrag van de opdracht geraamd op 9.403.515,00 EUR (incl. 21% btw).Lening.- Aanwendingen.- Uitgaven : artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2020.- Ontvangsten op
artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2020 en volgende (lening) en op artikel 151-01 van de
patrimoniale begroting 2020 en volgende (subsidie).
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium - - 2364691 (R)
Multidisciplinaire studieopdracht (architectuur, stabiliteit, EPB, speciale technieken) voor de bouw van
minstens 11 gemiddelde woningen, minstens 11 ondergrondse parkeergarages, een crèche met een
capaciteit van 42 kinderen en de landschappelijke inrichting van het perceel gelegen te Reper-Vrevenstraat
117-135, 1020 Brussel.
Dienstenopdracht via mededingingsprocedure met onderhandeling en met voorafgaande bekendmaking bestek nr. RF/20/PCAN/842.- Bedrag van de opdracht geraamd op 580.800,00 EUR (incl. 21% btw).Lening.- Aanwendingen.- Uitgaven : artikel 240-01 van de patrimoniale begroting 2020.- Ontvangsten op
artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2020 en volgende (lening) en op artikel 151-01 van de
patrimoniale begroting 2020 en volgende (subsidie).
----------------------------------------------------------------------Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties - - 2365092 (R)
Terkamerenbos - concessie voor een ruitersportbaan - offerteaanvraag.
De Stad vertegenwoordigd door haar Grondregie, machtigen om een publieke oproep tot kandidaten te
lanceren op basis van het beschreven programma voor de uitbating van deze ruitersportbaan, waarbij de
jaarlijkse vergoeding zal bepaald worden door de prijszetting van de ingediende offertes, maar waarbij de
minimumvergoeding nooit minder mag bedragen dan 2.500,00 EUR per jaar.
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2366269 (R)
Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de volledige renovatie van de conciërgewoning van de
basisschool Pagodes.- Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.- Principe.- Dossier
nr. OPP/2020/054.- Onderhoud : 183125.- Investeringsproject FH08-37-2019.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/054.- Uitgave van 140.500,00 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 72208/72360 van de buitengewone begroting van 2020 - Investeringsproject
nr. FH08-37-2019.- Lening : artikel 72208/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 232 van het
College van 08/10/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------
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[43]

[44]

Openbare Patrimonium - - Directie administratie - 2365578 (R)
OPP/2019/188.- Herkapitalisatie van de openbare vastgoedmaatschappijen Brusselse Woning in het kader
van het ambitieuze plan voor energetische verbetering van de sociale woningen.
Intekenen op 92.630 nieuwe aandelen van de cvba Brusselse Woning, Kardinaal Mercierstraat 37 1000
Brussel, voor een uitgave van 3.500.000,00 EUR.- Artikel 13766/81251 van de buitengewone begroting
2020 (onder voorbehoud van goedkeuring van een begrotingwijziging gecompenseerd door artikel
13766/51252).
----------------------------------------------------------------------Openbare Patrimonium - - Speciale technieken - 2360189 (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 43.539,84 EUR (btw inbegrepen).Verschillende artikels van de buitengewone begroting 2020.- Leningen.- Kennisnemen van de beslissing
nr. 214 van het College van 08/10/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.
-----------------------------------------------------------------------

Moties
[45]

Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2367543 (R)
Voorstel van motie ingediend door dhr. WAUTERS en mevr. DEBAETS, Gemeenteraadsleden.
Voorstel van motie betreffende de aanstelling van de Stad als "Roze Stad" bij Think Pink.
-----------------------------------------------------------------------
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