
 

GEMEENTERAAD VAN DE STAD BRUSSEL
Zitting van maandag 5 oktober 2020 te 16 uur

 

Bijvoegsel aan de agenda
 

Openbare zitting
 
 
 
 

VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL

Dossiers van dhr. Burgemeester
[71] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2366000 (R)

SJ 49.063/SM.- Politieverordening van de Burgemeester.- Het dragen van mondmaskers om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.- Bevestiging.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 28/09/2020 m.b.t. de mondmaskerplicht bevestigen.

-----------------------------------------------------------------------
[72] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2365994 (R)

Verordening van de Burgemeester dd. 28/09/2020 tot verbod van de prostitutie om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 28/09/2020 tot verbod van de prostitutie bekrachtigen, in
toepassing van artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[73] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2365516 (R)

JD.- J. 48394/OK.- Bucolic.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 15/09/2020 waarbij  bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 18/09/2020 tot 22/09/2020, ter gelegenheid van het evenement «Bucolic» in de gesloten
perimeter gelegen te Warandepark, 1000 Brussel, overeenkomstig het bijgevoegde plan bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[74] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Juridische dienst - 2365514 (R)

JD.- J. 49184/OK.- PikNik Ethik.- Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de
Burgemeester.
De Politieverordening van de Burgemeester dd. 10/09/2020 waarbij  bewakingsactiviteiten worden
toegestaan van 16/09/2020 tot 21/09/2020, ter gelegenheid van het evenement «PikNik Ethik» in de
gesloten perimeter gelegen te Spanjeplein, 1000 Brussel bekrachtigen.

-----------------------------------------------------------------------
[75] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2365455 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp een missie van technische bijstand aan de
projecteigenaar/bouweconoom in verband met het project van het nieuwe centrum van de Politiezone
Brussel HOOFDSTAD Elsene.- Principe.- Dossier nr OPP/2020/156.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/156.- Uitgave van 193.769,40 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 33066/74760 van de buitengewone begroting van 2020.- Project PC66-6-2019.-
Lening : artikel 33066/96151.- Werf 183060.- Onderhoud 183061.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van dhr. Schepen Hellings
[76] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2356118 (R)

Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst met het doel de levering van elektrisch aangedreven
multidragers en gereedschappen in nieuwe staat voor het departement Wegeniswerken
(CDA/011496/PTL).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011496/PTL.- Uitgave van 99.000,00
EUR inclusief 21% btw, waarvan 53.000,00 EUR voor de dienst Groene Zones en 46.000,00 EUR voor de
Sportdienst.- Artikels 76605/74451 (53.000,00 EUR) en 76410/74451 (46.000,00 EUR) van de
buitengewone begroting van 2020 (onder voorbehoud, voor het artikel 76410/74451, van de indiening en
de aanneming van een begrotingswijziging door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de
toezichthoudende overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 76 van het College van 01/10/2020
overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[77] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2363517 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de digitalisering van de registers van notulen
van de Gemeenteraad van de Stad Brussel, van de registers van akten van de Burgerlijke Stand van Haren
en Neder-Over-Heembeek (1796-1921) en van de registers van de Burgerlijke stand van Brussel
50/75/100 voor de dienst Archief van het departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport
(CDA/011516/CMC).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011516/CMC.- Uitgave van 95.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 77810/74451 van de buitengewone begroting van 2020.- Lening.-
Kennisnemen van de beslissing nr. 87 van het College van 01/10/2020 overeenkomstig artikel 234, § 3, 1e
lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[78] Aankoopcentrale -  - Aankopen - 2363458 (R)

Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst, gedurende 12 maanden, met het doel de definiëring van
een nieuwe Smart City-strategie voor de Stad Brussel en de uitwerking van zijn actieplan
(CDA/011596/DDR).- Principe.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, a), van
de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten.- Bestek CDA/011596/DDR.- Uitgave van 150.000,00
EUR inclusief 21% btw.- Artikel 13901/74760 van de buitengewone begrotingen van 2020 en 2021 (onder
voorbehoud, voor wat betreft de begroting van 2021, van de inschrijving van de nodige kredieten en de
aanneming van deze begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de toezichthoudende
overheid).- Lening.- Kennisnemen van beslissing nr. 86 van het College van 01/10/2020 overeenkomstig
artikel 234, § 3, 1ste lid, 2e zin, van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[79] Openbare Patrimonium -  - Speciale technieken - 2360984 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vervanging van ramen en onderhoud van de gevels
van twee binnenkoers van het "Institut De Mot-Couvreur" gelegen Nieuwe Graanmarkt nr 24  te 1000
Brussel.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/138.
Openbare procedure overeenkomstig artikelen 35, 1° en 36 van de wet van 17/06/2016 - bestek nr.
OPP/2020/138.- Uitgave van 914.861,48 EUR btw inbegrepen voor de werken (a) en 2.030,91 EUR voor
de verzekering alle werfrisico's (b), zijnde een globale uitgave van 916.892,39 EUR.- Artikels
73508/72360 en 87966/72460 van de buitengewone begroting 2020.- Investeringsprojecten nr. FH08-163-
2018  en nr. AEK06-1-2014.- Lening.

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

[80] Openbaar onderwijs - Centraal secretariaat IPO -  - 2365333 (R)
Schoolinstellingen van de Stad Brussel - Overeenkomst met het CIBG - Herstel- en herontwikkelingsplan
in het kader van de Covid-19-crisis.
Overeenkomst tussen de Stad en het Centrum voor Informatica van het Brusselse Gewest (CIBG)
betreffende de gratis terbeschikkingstelling en overdracht van digitale apparatuur (13 Chromebooks voor
elk van de volgende 9 instellingen: AAM, ALL, AMY, IBIS, IDC, IAM, IDID, IPHS, LHD) voor de
schoolinstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bijgevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd
voor een periode van 4 jaar.

-----------------------------------------------------------------------
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Dossiers van mevr. de Schepen Persoons
[81] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2362874 (R)

Cultuur.- Project ‘Erfgoedbank Brussel’ .- Afsprakennota en lidmaatschap Erfgoedbank Vlaamse
Gemeenschapscommissie : 1.750,00 EUR.
1) Ondertekening van de Afsprakennota tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel
waarin de verbintenissen van beide partijen bepaald worden met betrekking tot het project "Erfgoedbank
Brussel".- 2) Uitgave van 1.750,00 EUR voor de lidmaatschapsbijdrage van de Stad bij Erfgoedbank
Brussel te betalen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie.- Artikel 77010/33201 van de gewone
begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
[82] Stedenbouw - Mobiliteit & Openbare ruimte -  - 2364440 (R)

Missie voor bijstandverlening aan het Department Stedenbouw voor haar overheidsopdrachten.
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 93006/74760 van de buitengewone begroting van 2020 project nr. AP06-31-2019.-
Lening : artikel 93006/96151.- Kennisnemen van de beslissing 340 van het College van 01/10/2020, in
toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet

-----------------------------------------------------------------------
[83] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2365133 (R)

Overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp de coördinatie, het ontwerp en de productie van een
sociaal-artistieke geluidsinterventie, permanent en evoluerend gedurende 10 jaar, die op het
Fontainasplein zal worden geïnstalleerd in een nog door de Stad te bepalen
artistiek/ontwerpondersteuning, in het kader van een participatieve aanpak met de bewoners en gebruikers
van het Fontainasplein, alsook de ondersteuning van de keuze van de kunstenaar die verantwoordelijk is
voor de realisatie van het kunstwerk/stadsmeubilair en die de geluidscreatie en de opvolging van het
project zal integreren.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/114.
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikel 42 van de wet
van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/114.- Uitgave van 90.000,00 EUR btw inbegrepen.- Consultatie
van 3 ondernemers.- Artikel 77366/72260 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject
nr. CC06-334-2009.- Onderhoud.- Investeringsproject nr. CC06-334-2009.- Lening : artikel
77366/96151.- Kennisnemen van de beslissing nr. 354 van het College van 01/10/2020, in toepassing van
artikel 234, § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
Dossiers van mevr. de Schepen Houba

[84] Wegeniswerken - Centraal secretariaat TDV -  - 2362440 (R)
Uitgaven van minder dan 30.000,00 EUR excl. btw.- Buitengewone begroting.- Lijst/2020-068.
Overheidsopdracht van beperkte waarde met nummer 20-0500-554.- Toepassing van artikel 92 van de wet
van 17/06/2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.- Totale uitgave van 840,95 EUR (incl. btw).-
Artikel 13615/744/51 van de buitengewone begroting van 2020.- Investeringsproject BM15-72-2009.-
Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 357 van het College van 01/10/2020, in toepassing van artikel
234 §3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[85] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Archieven - 2365178 (R)

Archief van de Stad.- Opdracht voor de aanwinst in openbare verkoping (Arenberg auctions) van 16 en
17/10/2020 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 26.387,50 EUR btw inbegrepen.- Artikel 77810/74951 van de buitengewone begroting
2020.- Investeringsproject nr. HF10-389-2009.- Lening.- Kennisnemen van de beslissing nr. 359 van het
College van 01/10/2020, in toepassing van artikel 234 § 3 van de nieuwe gemeentewet.

-----------------------------------------------------------------------
[86] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2360852 (R)

Cultuur.- Specifieke toelage.- Vzw Brussels Major Events : 91.920,00 EUR.
Toekennen van een specifieke toelage van 91.920,00 EUR aan de vzw «Brussels Major Events» voor het
bedrijf van Vaux-Hall Summer.- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2020.

-----------------------------------------------------------------------
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[87] Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport -  - Schone Kunsten - 2357536 (R)
Cultuur.- Werkingstoelage.- Vzw Géopolis : 7.000,00 EUR.
Toekennen van een werkingstoelage van 7.000,00 EUR aan de vzw «Géopolis».- Artikel 76210/33202
van de gewone begroting 2020.

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

[88] Handel en Grondregie van de Stadseigendommen - Valorisatie patrimonium -  - 2357875 (R)
R440_Vossen 15/15A : Werkopdracht voor de gedeeltelijke afbraak, de renovatie en de bouw van 4
woningen en een handelszaak.- Principe.
Opdracht van werken via openbare procedure - bestek nr. RF/20/PO/839, aankondiging van opdracht.-
Uitgaven van 1.018.727,04 EUR btw incl., voor de werken op artikel 242-01 van de patrimoniale
begroting 2020.- Ontvangsten op artikel 171-01 van de patrimoniale begroting 2020 en volgende (lening).

-----------------------------------------------------------------------
[89] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2365060 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de vernieuwing van het platte dak van het Koningin
Astrid Children's Park, Madridlaan 100, 1020 Brussel.- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/151.- Vastlegging 20-39867 en 20-39870
(TVA).- Werf 182460.- Onderhoud 182461.- Investeringsprojecten FH08-21-2019 en AEK06-1-2014.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/151.- Uitgave van 383.000,00 EUR btw
inbegrepen onder voorbehoud van de goedkeuring van de begrotingswijzignen door de bevoegde
instanties.- Artikelen 75108-72360 en 87966-72460 van de buitengewone begroting van 2020.- Projecten
FH08-21-2019 en AEK06-1-2014- Lening : artikelen 75108/96151 en 87966/96151.

-----------------------------------------------------------------------
[90] Openbare Patrimonium -  - Directie administratie - 2364381 (R)

Overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie van het sanitair, de turnzalen en vestiaires
van het atheneum Adolphe Max.- Principe.- Dossier nr. OPP/2020/067.
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, in toepassing van artikels
35, 6° en 41 van de wet van 17/06/2016.- Bestek nr. OPP/2020/067.- Uitgave van 203.071,60 EUR btw
inbegrepen.- Artikel 70008/72360 van de buitengewone begroting 2020.- Vastlegging EP 20-039331 en
ED 20-039415.- Werf 182379.- Onderhoud 182380.- Investeringsproject FH08-25-2019.- Lening : artikel
70008/96151.

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

[91] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2366265 (R)
Vraag van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Vraag met suggesties betreffende acties en evenementen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
de fusie van de gemeenten Laken, Neder-over-Heembeek en Haren met de Stad Brussel.

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

- 2366097 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de uitlatingen van de Burgemeester in de pers ten gunste van de legalisering van
cannabis en de aangekondigde druggebruiksruimte.

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

- 2366384 (R)
Vraag van dhr. BAUWENS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de netheidsproblematiek in de Koninginnelaan en op andere plaatsen in de Stad.

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

- 2366568 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de verzoeken opgenomen in de petitie opgestart door buurtbewoners van de
Craetbosgaarde.

-----------------------------------------------------------------------
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[95] Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen
- 2366449 (R)
Vragen van dhr. WEYTSMAN en mevr. NAGY, Gemeenteraadsleden.
Vraag betreffende het systematisch parkeren van vrachtwagens in de Ernest Masoinlaan in Laken.

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

- 2366462 (R)
Vraag van mevr. NAGY, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het verkeer in de Begijnhofwijk.

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

- 2366560 (R)
Vraag van mevr. DHONT, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de ontwikkeling van de voetgangerszone en de aangekondigde investering van 800
miljoen door de private sector.

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

- 2366578 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de Prudent Bolslaan (onderhoud van de bomen, gebrek aan netheid en veiligheid,
parkeerproblemen).

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

- 2366573 (R)
Vraag van dhr. WEYTSMAN, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de recente inbraak in het "Théâtre du Midi".

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

- 2366591 (R)
Vraag van dhr. COOMANS de BRACHENE, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende het standpunt van het College over het richtplan van aanleg (RPA) Wet.

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

- 2366620 (R)
Vraag van mevr. DEBAETS, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de steun aan de handelszaken van de UNESCO-wijk.

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

- 2366647 (R)
Vraag van dhr. DE BACKER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende een voorstel tot het plaatsen van verkeerslichten aan de aansluiting van de
Parochiestraat op de Haachtsesteenweg.

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

- 2366643 (R)
Vraag van mevr. VIVIER, Gemeenteraadslid.
Vraag betreffende de huidige organisatie van de markten.

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