
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 7 oktober 2019 te 16 uur

 

Agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Mededelingen.

Dossiers van dhr. Burgemeester
[1] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2278733 (R)

Vzw FEBIAC.- Toelage : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw FEBIAC voor de operationele kosten
#WeAreMobility Tour-22/09- Louise rotonde.- Bewustmaking van de nieuwe stedelijke mobiliteit als
onderdeel van de autovrije dag.- Artikel 76201/33202 van de gewone begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
[2] Organisatie - Centraal secretariaat ORG -  - 2278163 (R)

Vzw Brussels Major Events (BME).- Toelage : 50.000,00 EUR.
Toekennen van een toelage voor een totale bedrag van 50.000,00 EUR aan de vzw Brussels Major Events
(BME) voor de organisatie van de 75 jaar Bevrijding van Brussel op 03 en 04/09/2019 in het Jubelpark.-
Artikel 76201/33202 (25.000,00 EUR) en 56110/33202 (25.000,00 EUR) van de gewone begroting van
2019.

-----------------------------------------------------------------------
[3] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2269582 (R)

SB 2017-2020 : overeenkomst 2019-2020 tussen de Stad en "Mission Locale pour l’Emploi" van de Stad
Brussel - project 3.3.
Overeenkomst 2019-2020 tussen de Stad en vzw "Mission Locale pour l’Emploi de Bruxelles-Ville" voor
het project 3.3 "Tentoonstelling van vaardigheden" betreffende de overdracht van een subsidie van
397.329,00 EUR toegekend in het kader van Het Nieuwe Programma Stedelijk Beleid 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[4] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2268028 (R)

SB 2017-2020.- Overeenkomst 2017-2018 Stad / New Samusocial.- Project 3.1 "Maraudes-Mobiele
hulpteams".
Overeenkomst 2017-2018 tussen de Stad Brussel en New Samusocial asbl voor project 3.1 "Maraudes-
Mobiele hulpteams" betreffende de overdracht van een subsidie van 517.991,70 EUR toegekend in het
kader van het Nieuwe Programma Stedelijk Beleid van de Stad 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[5] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2271298 (R)

SB 2017-2020 : Overeenkomst 2019-2020 tussen de Stad Brussel en New Samusocial - project 3.5.
Overeenkomst 2019-2020 tussen de Stad en New Samusocial voor het project 3.5 "Hygiëne voor het
doelpubliek in het kader van de activiteiten van de mobiele teams" betreffende de overdracht van een
subsidie van 140.000,00 EUR toegekend in het kader van Het Nieuwe Programma Stedelijk Beleid van de
Stad 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[6] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2268230 (R)
SB 2017-2020 : Overeenkomst 2018-2020 tussen de Stad Brussel en OCMW/RENOBRU.- Project 3.2.
Overeenkomst 2018-2020 tussen de Stad Brussel en OCMW/RENOBRU voor het project 3.2
"Socioprofessionele inschakeling in samenhang met de huisvesting en de inrichting van het grondgebied"
betreffende de overdracht van een subsidie van 1.706.795,00 EUR toegekend in het kader van Het Nieuwe
Programma Stedelijk Beleid 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[7] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2270111 (R)

SB 2017-2020 : Overeenkomst 2018-2020 tussen de Stad en het OCMW van Brussel - project 4.1.
Overeenkomst 2018-2020 tussen de Stad en het OCMW van Brussel voor het project 4.1 "Aankoop van te
renoveren woningen en bouwwerken" betreffende de overdracht van een subsidie van 2.500.000,00 EUR
toegekend in het kader van Het Nieuwe Programma Stedelijk Beleid 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[8] Organisatie - Veiligheidscontracten en Grootstedenbeleid -  - 2270732 (R)

SB 2017-2020 : Overeenkomst 2018-2020 tussen de Stad en het OCMW van Brussel - project 3.4.
Overeenkomst 2018-2020 tussen de Stad en het OCMW van Brussel voor het project 3.4 "REG OCMW"
betreffende de overdracht van een subsidie van 168.004,00 EUR toegekend in het kader van Het Nieuwe
Programma Stedelijk Beleid 2017-2020.

-----------------------------------------------------------------------
[9] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2278168 (R)

JD.- J. 48393/LC.- Academische opening ULB.VUB.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de
Politieverordening van de Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 18/09/2019 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 20/09/2019, ter gelegenheid van het evenement «Academische opening ULB.VUB» in de
gesloten perimeter gelegen te Jubelpark, 1000 Brussel (en meer bepaald de zone vanaf de ingang aan de
kant van Merode, tot aan de rode lijn op het bijgevoegde plan), bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[10] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2278161 (R)

JD.- J. 48394/LC.- Bucolic.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 18/09/2019 waarbij bewakingsactiviteiten worden
toegestaan op 22/09/2019, ter gelegenheid van het evenement «Bucolic» in de gesloten perimeter gelegen
te Warandepark, 1000 Brussel bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[11] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2275962

(R)
Heilig-Kruiskerk te Elsene.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Heilig-Kruiskerk te Elsene,
in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[12] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2275774

(R)
Sint-Adrianus kerk te Elsene.- Begroting 2020.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de begroting 2020 van de Sint-Adrianus kerk te
Elsene, in evenwicht zonder financiële tussenkomst van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[13] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2275620

(R)
Sint-Adrianus kerk te Elsene.- Wijzigingen aan de begroting van 2019.
Onder voorbehoud van de opmerkingen geformuleerd in het besluit, een gunstig advies uitbrengen over de
goedkeuring van de wijzigingen aan de begroting van 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[14] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Administratief toezicht - 2275399
(R)
Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk.- Begroting 2020.
1) Een gunstig advies uitbrengen over de goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2020 van de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk.- 2) Gewone dotatie van 5.575,91
EUR.- Artikel 79001/435/01 van de gewone begroting 2020 van de Stad.

-----------------------------------------------------------------------
[15] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2276806 (R)

Bijzondere subsidie aan de gemeenten in toepassing van de ordonnantie van 13/02/2003.- Besluit van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16/05/2019.- Overeenkomst.
1) Overeenkomst tussen de Stad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van
een bijzondere toelage voor het organiseren van een pedagogische workshop op maat bij het OCMW.
2) Bedrag toegekend aan de Stad : 41.400,00 EUR.- Subsidie integraal door te storten aan het OCMW van
Brussel:
* Artikel 83103/465/48 :
- Bijdragen van de hogere overheden in de kosten door andere overheidsinstellingen : 41.400,00 EUR
(ontvangsten - gewone begroting 2019);
* Artikel 83103/435/01 :
- Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen : 41.400,00 EUR (uitgaven -
gewone begroting 2019).

-----------------------------------------------------------------------
[16] Financiën - Centraal secretariaat FIN -  - 2274154 (R)

Bijzondere toelage in toepassing van de ordonnantie van 13/02/2003.- Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering d.d. 23/05/2019.- Overeenkomst.
Overeenkomst tussen de Stad en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.- Bedrag toegekend aan de Stad
in het kader van de subventie voor acties die specifiek gericht zijn op het verlenen van sociale bijstand aan
zogenaamde "Roma" en woonwagenbewoners : 249.000,00 EUR.- Subsidie integraal door te storten aan
het O.C.M.W van Brussel :
- artikel 83103/46548.- Bijdragen van de hogere overheden in de kosten door andere overheidsinstellingen
: 249.000,00 EUR (ontvangsten - gewone begroting 2019);
- artikel 83103/43501.- Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen :
249.000,00 EUR (utigave - gewone begroting 2019).

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

[17] Aankoopcentrale - Centraal secretariaat CDA -  - 2276627 (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 : 10458, 10504, 10629, 10650, 10744, 10746, 10755,
10821, 10871 en 10876.- Totale raming van 43.636,00 EUR inclusief btw.- Verscheidene artikelen van de
buitengewone begroting van 2019.- Lening.- Kennisnemen van punten 1 tot 3 van beslissing nr. 92 van het
College van 26/09/2019 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[18] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2272054 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 14
maanden, van audiovisuele en multimediamateriaal (CDA/009734/NVR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/009734/NVR.- Uitgave over 14
maanden van 174.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 87.000,00 EUR voor de aankoop van
uitrustingsmateriaal, en 87.000,00 EUR voor de aankoop van klein materiaal.- Verscheidene artikels met
economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 tot 2021 (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2020 en 2021 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid) voor de aankoop van
uitrustingsmateriaal, en verscheidene artikels met economische codes 12302 en 12402 van de gewone
begrotingen van 2019 tot 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
aanneming van de begrotingen van 2020 en 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid) voor de aankoop van klein materiaal.- Lening voor de aankoop van artikelen
op de buitengewone begroting.- Kennisnemen van beslissing nr. 96 van het College van 26/09/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

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

Agenda openbare zitting van de Gemeenteraad van maandag 7 oktober 2019 3

http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2275402&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2275402&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2277073&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2274164&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2276632&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS
http://workflow.brucity.be:7002/workflow/selectFardeDocs.p01?id=2272058&template=P01_SNCE_OJ_XML_CONS_FS


[19] Aankoopcentrale - Sectie II - Vaste opdrachten - 2272080 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een vrachtwagen uitgerust met een
containerhefsysteem en een sproei-installatie voor de cel Groene Zones van het departement
Wegeniswerken (CDA/010856/LDR).- Principe.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 41, §
1, 1°, van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/010856/LDR.- Uitgave
van 170.000,00 EUR inclusief 21% btw.- Artikel 76605/74353 van de buitengewone begroting van 2019.-
Lening.

-----------------------------------------------------------------------
[20] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2274136 (R)

Vzw "Cercle des Naturalistes de Belgique", sectie "Cercle des Guides-Nature du Brabant".- Toelage :
715,00 EUR.
Een forfaitaire toelage van 715,00 EUR toekennen aan de sectie "Cercle des Guides-Nature du Brabant"
van de vzw "Cercle des Naturalistes de Belgique" voor de begeleiding van "biodiversiteit"wandelingen.-
Artikel 87906/33202 van de gewone begroting 2019.- Thesaurie

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Hariche

[21] Aankoopcentrale - Sectie I - Open opdrachten - 2272054 (R)
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst en in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 14
maanden, van audiovisuele en multimediamateriaal (CDA/009734/NVR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a) van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek nr. CDA/009734/NVR.- Uitgave over 14
maanden van 174.000,00 EUR inclusief 21% btw waarvan 87.000,00 EUR voor de aankoop van
uitrustingsmateriaal, en 87.000,00 EUR voor de aankoop van klein materiaal.- Verscheidene artikels met
economische code 74451 van de buitengewone begrotingen van 2019 tot 2021 (onder voorbehoud van de
inschrijving van de nodige kredieten en de aanneming van de begrotingen van 2020 en 2021 door de
Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid) voor de aankoop van
uitrustingsmateriaal, en verscheidene artikels met economische codes 12302 en 12402 van de gewone
begrotingen van 2019 tot 2021 (onder voorbehoud van de inschrijving van de nodige kredieten en de
aanneming van de begrotingen van 2020 en 2021 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de
toezichthoudende overheid) voor de aankoop van klein materiaal.- Lening voor de aankoop van artikelen
op de buitengewone begroting.- Kennisnemen van beslissing nr. 96 van het College van 26/09/2019
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

Zie punt 18
-----------------------------------------------------------------------

[22] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2274200 (R)
Toelage Jeugd 2019 aan de vzw "Art Nomade.- Bedrag : 5.000,00 EUR.
Toekennen van een subsidie voor een bedrag van 5.000,00 EUR aan de vzw "Art Nomade" voor de
organisatie van een artistieke workshops voor kinderen en jongeren in Brussel.- Artikel 76110/33202 van
de gewone begroting 2019.

-----------------------------------------------------------------------
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[23] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Jeugd - 2271904 (R)
Toelagen Jeugd 2019.- Totaal bedrag : 73.074,00 EUR.
Toekennen van de volgende subsidies aan verenigingen die werkzaam zijn voor de jeugd voor een totaal
bedrag van 73.074,00 EUR op de artikel 76110/33202 van de gewone begroting 2019 verdeeld als volgt :
1) 3.000,00 EUR aan de vzw "Anneessens 25" voor sportactiviteiten (babysport), yoga, hockey en
huiswerk;
2) 2.000,00 EUR aan de vzw Alter Visio voor de organisatie van het project "Dessine moi une fanzine";
3) 3.000,00 EUR aan de vzw "Arthis - Maison Culturelle Belgo-Roumaine" voor de organisatie van het
project "Jeunes Toujours quartier" ;
4) 3.000,00 EUR aan de vzw "Association Sportive et Educative Anneessens" voor de organisatie van het
project "Educatie en kwalificatie, essentieel voor stabiliteit en sociale cohesie" ;
5) 2.980,00 EUR aan de vzw "Ateliers du soleil" voor de organisatie van het project "Ateliers du Soleil" ;
6) 5.000,00 EUR aan de vzw "BAPA BXL" voor activiteiten van nieuw aangekomen kinderen;
7) 3.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Sport Attitude" voor de organisatie van activiteiten en
sportworkshops Ouders-Kinderen en een project multimedia;
8) 2.980,00 EUR aan de vzw "Centre TEFO, Centre de Promotion de la culture d'origine et d'aide à la
jeunesse" voor de organisatie van het project "Ateliers Théâtre" ;
9) 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Comité de Quartier Marie-Christine/Reine/Stephanie" voor
de "Bloemenmarkt”;
10) 2.980,00 EUR aan de vzw "Double Sens" voor de organisatie van sportactiviteiten en ateliers voor de
organisatie van het project "Atelier Théâtre Citoyen";
11) 4.000,00 EUR aan de vzw "Entraide Bruxelles" voor lokaal werk ;
12) 3.000 EUR aan de vzw "Espace Cultures et Développement" voor de organisatie van het project
"Onderwijs en ondersteuning voor opvoeding door huiswerkschool";
13) 3.000,00 EUR aan de "Le 6ème Sens  Sens" voor de steun aan de activiteiten van Chiro Mutsaard en
Chiro NOH voor de organisatie van het project "Handivalide" ;
14) 2.000,00 EUR aan de vzw "Les Ateliers Populaires" voor "Marolles ma Divercité";
15) 1.500,00 EUR aan de vzw "Les Messagers du Coeur" voor de organisatie Creatief kunstpad voor de
organisatie van het project van creatief kunstpad en pediatrische diensten";
16) 3.000,00 EUR aan de vzw "Lapsus Lazuli" voor de organisatie van het project "Docteur Zinzins";
17) 2.634,00 EUR aan de vzw "Le quatre-Vingt-huit" voor de organisatie van het project "Mais qu'est-ce
qu'on fait là?!";
18) 3.000,00 EUR aan de vzw "Le Troisième oeil" voor de organisatie van het project "Apprendre à
apprendre";
19) 5.000,00 EUR aan de vzw "Maison de Jeunes de Neder-over-Heembeek" voor de organisatie van het
project "Atelier Théâtre";
20) 2.000,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Scouts District Brussel" voor zijn werking;
21) 1.000,00 EUR aan de vzw "Voltaire" voor "Webradio voor de jeugd";
22) 5.000,00 EUR aan de vzw "Voltaire" voor de ceremonie van de Belgian Lion Trophy 2019;
23) 2.000,00 EUR aan de vzw "Sporting Bruxelles F.C" voor de organisatie van het project
"EDUCASPORT";
24) 3.000,00 EUR aan de "In2Out Productions", en abrégé In2Out voor de organisatie van het project
"Tous Ensemble";
25) 3.000,00 EUR aan de vzw "Kwan" voor het sturen van hun jongeren naar International Open;
26) 1.500,00 EUR aan de feitelijke vereniging Chiro Gewest Ket (de Ketjes) voor de ondersteuning bij
Chiro Mutsaard en NOH.

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

[24] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2275574 (R)
Vzw Open Collective Brussels.- Dossier 0602/M005/2019.
Een toelage toekennen aan de vzw Open Collective Brussels voor de organisatie van de actie « Rise for
Climate » op 22/09/2019 tijdens de autoloze zondag.- Uitgave : 4.000,00 EUR.- Artikel 41006/33202 van
gewone begroting van 2019.- Thesaurie.

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

[25] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2274860 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-083.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-675.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 33.814,50 EUR (incl. btw).-
Artikel 76605/724/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsprojecten nr. ZJ05-7-2019
en ZJ05-10-2019 (in afwijking).- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 300 van het College van
26/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
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[26] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2265554 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2019-068.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 19-0500-400.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 20.457,11 EUR (incl. btw).-
Artikels 76605/724/60, 87966/724/60 van de buitengewone begroting van 2019.- Investeringsprojecten nr.
ZJ05-12-2019 en AEK06-1-2014.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 297 van het College van
26/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[27] Stedenbouw - Administratieve directie - Milieuraadgeving - 2272879 (R)

Werkingstoelage aan de verenigingen voor dierenbescherming, belast met het verzorgen en het opvolgen
van de gesteriliseerde zwerfkatten op het grondgebied van de Stad in uitvoering van de ordonnantie van
16/05/2002 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.- Vzw "Stérilisation et Protection Chats Libres" :
2.000,00 EUR.- Vzw "Association de Défense Animale" : 1.500,00 EUR.- Dossier nr. 2018/2856.
Toekennen van een werkingstoelage van 2.000,00 EUR aan de vzw "Stérilisation et Protection Chats
Libres".- Toekennen van een werkingstoelage van 1.500,00 EUR aan de vzw "Association de Défense
Animale".- Artikel 87506/33202 van de gewone begroting 2019.- Thesaurie.

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

[28] Openbaar onderwijs - Human ressources - Onderwijs NL - 2277024 (R)
OO/AB/YB - Addendum Schoolreglement.- Secundair, Basis- en Kleuteronderwijs.
Aannemen en opnemen van het addendum in het huidig schoolreglement secundair-, basis- en
kleuteronderwijs goedgekeurd op 17/06/2019.

-----------------------------------------------------------------------
[29] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2274977 (R)

Koning Boudewijnstadion.- Onderhoud van het grasveld.- Dossier nr. 0602/V015/2019.
Onderhandelingsprocedure in specialiteit met als doel de opdracht van het onderhoud van het grasveld van
het Koning Boudewijnstadium gedurende 3 maanden, in toepassing van artikel 42 § 1,1°d van de wet van
17/06/2016.- Uitgave van 18.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 76410/12506.- Thesaurie.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 346 van het College van 26/09/2019 in toepassing van artikel 234§3
van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[30] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2277645 (R)

Overheidsopdracht van werken met als voorwerp de herinrichting van de wegenis Ninoofsesplein en
Kruitmolenstraat.- Dossier nr. 0602/V012/2019.
Overheidsopdracht via een open procedure, met als doel de herinrichting van het Ninoofsesplein en de
Kruitmolenstraat, in toepassing van de artikels 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek/cahier
spécial des charges nr. 0602/V012/2019.- Geraamde uitgave van 1.610.000,00 EUR btw inbegrepen.-
Verzekering "alle werfrisico's" voor een bedrag van 5.500,00 EUR btw inbegrepen.- Artikel 42106/73160
van de buitengewone begroting 2019 (project nr. AP06-8-2019).- Lening : artikel 42106/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[31] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2279484 (R)

Missie voor bijstandverlening aan het department Stedenbouw voor haar overheidsopdrachten.- Dossier
nr. 0602/S001/2019.
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 30.000,00 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 42106/73160 van de buitengewone begroting van 2019 op basis van een transfert van
project nr. GCB06-41-2015  tot een nieuw project te creeren.- Lening : artikel 42106/96151.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 349 van het College van 26/09/2019, in toepassing van artikel 234 § 3
van de nieuwe gemeentewet

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

[32] Kabinet van Dhr. Pinxteren -  -  - 2277239 (R)
Handvest van Burgerparticipatie.
Aannemen van het handvest van burgerparticipatie.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Houba
[33] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2277451 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping op 28/09/2019 van oude
documenten en oude iconografische documenten.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking in toepassing van artikel 42, §1, 1°, d), i)
van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten, aan de voorwaarden van de openbare verkoop.-
Uitgave beperkt tot 7.212,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2019.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 380 van het
College van 26/09/2019, in toepassing van artikel 234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[34] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2273258 (R)

Cultuur 2019.- Specifieke subsidies aan 20 verenigingen.- Totaal bedrag : 58.975,00 EUR.
Toekennen van toelagen aan 20 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 58.975,00 EUR op
artikels 76210/33202 en 77210/33202 van de gewone begroting 2019 verdeeld als volgt :
* op het artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2019 :
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Géopolis" voor het tentoonstellingsproject in het Geopolis-centrum;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "FrancoFaune" voor "FrancoFaune 2019 Festival";
- 2.500,00 EUR aan de vzw "Institut Supérieur pour l'Etude du Language Plastique" (ISELP) voor
"Brussel Art Film Festival" 2019;
- 2.500,00 EUR aan de vzw "CHAMO events & communication", in kort CHAMO voor de organisatie
van het consert "Brussels Vintage Market 2019";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles nous Appartient" voor een werkingstoelage;
- 3.500,00 EUR aan de vzw "Centre Lorca" voor het festival "Danse avec les Foules" 2019;
- 250,00 EUR aan de vzw "Cercle du Libre-Examen de l'Université Libre de Bruxelles en abrégé Librex"
voor het festival "SOLIFEST";
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Diogène" voor het festival "Millenium" 2019;
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Elles tournent" voor het festival "Elles Tournent" 2019;
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Ludiris" voor "Brussels Game Festival" 2019;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Musée Belge de la Franc-Maconnerie" voor een werkingstoelage;
- 1.725,00 EUR aan de vzw "Organum Novum" voor orgelconcerten als onderdeel van het festival van
Minimes;
* op het artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2019 :
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Picol, Partenariat Intégration Cohabitation à Laeken" voor het feest
"Lumières 2019";
- 12.500,00 EUR aan de vzw "Nova" voor zijn werking en voor de organisatie van het festival "Plein
Open Air";
- 2.000,00 EUR aan de vzw "Matissa Belgique" voor "Urban Street Dance" 2019;
- 1.000,00 EUR aan de vzw "Lundi d'Orgue" voor een werkingstoelage;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Entrez Lire/Passa Porta" voor het "Passa Porta'" 2019;
- 500,00 EUR aan de vzw "Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles du Quartier
Nord-est (GAQ)" voor het buurtfeest "Ambiorix";
- 4.000,00 EUR aan de vzw "Centre International de Formation en Arts du Spectacle en abrégé CIFAS"
voor het festival  "SIGNAL" 2019;
- 500,00 EUR aan de feitelijke vereniging "Comité des Habitants du Quartier Luther" voor het wijkfeest in
de Lutherstraat.

-----------------------------------------------------------------------
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[35] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2273401 (R)
Toerisme 2019.- Specifieke subsidies aan 17 verenigingen.- Totaalbedrag : 493.500,00 EUR.
Toekennen van toelagen aan 17 culturele verenigingen voor een totaal bedrag van 493.500,00 EUR op
artikels 56110/32101, 56110/33202 en 56110/43501van de gewone begroting 2019 verdeeld als volgt :
* op het artikel 56110/32101 van de gewone begroting 2019 :
- 2.500,00 EUR aan de bvba "Miller's Ticket" voor "Brussel Beer Bus";
* op het artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2019
- 15.000,00 EUR aan de vzw "Académie André Delvaux" voor de ceremonie van de "Margritte du
Cinéma" 2019;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Art Lounge 9" voor het festival "Diwali";
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Brussels by Water" voor een werkingstoelage;
- 10.000,00 EUR aan de vzw "BXLBeerFest" voor "BXL Beer Fest 2019";
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles s'anime" voor de organisatie van de 2019-editie van "Art On
Paper;
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Ludiris" voor "Brussels Game Festival 2019";
- 15.000,00 EUR aan de vzw "Magasin4 asbl a.k.a. Entropie" voor een werkingstoelage;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Mont des Arts" voor een werkingstoelage;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Sablon, Quartier des Arts et du Commerce" voor "Nocturnes du Sablon;
- 50.000,00 EUR aan de vzw "Tapis de Fleurs" de Bruxelles voor een werkingstoelage;
- 300.000,00 EUR aan de vzw "VisitBrussels-BGE" voor een werkingstoelage;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Conseil Bruxellois des Musées" voor de nachtelijke opening van de
Brusselse Musea;
- 5.000,00 EUR aan de vzw "Musée juif de Belgique" voor een werkingstoelage;
- 3.000,00 EUR aan de vzw "Bruxelles Champêtre" voor "Bucolic Brussels 2019";
* op het artikel 56110/43501 van de gewone begroting 2019
- 10.000,00 EUR aan de openbare instelling "Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique" voor
"Faucons pour tous 2019";
- 50.000,00 EUR aan de nvpr De Vlaamse Radio- en televisie-omroeporganisatie voor "Music Industrie
Awards (MIA's)".

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

[36] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2207511 (R)
Werkopdracht voor het renoveren en inrichten van 4 studio's in een bestaand gebouw, in het kader van
openbaar beheersrecht, gelegen te Kleerkopersstraat 33, 1000 Brussel.- Bijkomende uitgaven bij de
gunning van de opdracht.
Bijkomende uitgaven voor de werken van 135.179,71 EUR (btw inbegrepen).- Financiering van de
uitgave door de patrimoniale ontvangst.- Lening.- Uitgaven : artikel 242-01 van de patrimoniale begroting
2019 en volgende : 135.179,71 EUR (btw inbegrepen).- Ontvangst : artikel 171-01 van de patrimoniale
begroting 2019 (lening).

-----------------------------------------------------------------------
[37] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2269291 (R)

Tuinbouwersstraat 37-43.- Recht van opstal.
In overeenstemming met het lastenboek nr. RF/15/AOO/727bis goedgekeurd op 19/12/2016 betreffende
de oprichting van 9 appartementen en 5 eengezinswoningen, toelating geven aan de Grondregie om een
recht van opstal te verlenen aan de nv KUMPEN, met maatschappelijke zetel rue Rabisseau 3 te 4400
Flemalle, tot aan de voorlopige oplevering van de werken, voor de percelen eigendom van de Stad Brussel
gelegen Tuinbouwersstraat 37-43 en gekadastreerd Brussel 10de divisie, sectie C, percelen nr. 193w3,
193x3, 193v3 en 193c3.- De kosten verbonden aan dit recht van opstal zijn volledig ten laste van de nv
KUMPEN.

-----------------------------------------------------------------------
[38] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Vastgoedoperaties -  - 2275483 (R)

Harenberg 2.- Recht van opstal.
In overeenstemming met het lastenboek nr. RF/08/AOG/609 goedgekeurd op 01/07/2013, betreffende een
opdracht voor een gebouwencomplex waarvan de 2de fase bestaat uit de oprichting van 30 tot 35
woningen, toelating geven aan de Grondregie om een recht van opstal te verlenen tot aan de voorlopige
oplevering van de werken, aan de nv DEMOCO, met maatschappelijke zetel Herkenrodesingel, 4B à 3500
Hasselt voor de percelen eigendom van de Stad Brussel gelegen Harenbergstraat 37-43 en gekadastreerd
Brussel 21de divisie, sectie A, percelen nrs 66a, 330d, 329b, 325d,325d, 324a, 324b, 322m, 322t en 322v.
De kosten verbonden aan dit recht van opstal zijn volledig ten laste van de nv DEMOCO.

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