BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK REGERING
AGENDA VAN DE MINISTERRAAD VAN DONDERDAG 16 JANUARI 2020

1

Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van 9 janvier 2020.
(BHR-RV-0.66483)

2

Mededeling aan het Brussels Parlement van de beslissingen van de Ministerraad van 9 januari
2020
(BHR-RV-23.66484)

3

Arresten uitgesproken door het Grondwettelijk Hof.
(BHR-RV-26.66495)

4

Zaken verwezen naar het Grondwettelijk Hof. Bekendmaking van beroepen tot vernietiging en van
prejudiciële vragen. (BHR-RV-28.66493)

5

6

NEO 2 – Samenwerking met de Stad Brussel, stand van zaken en volgende stappen (BHR-RV30.66498)

Taalkaders van de Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Citydev.brussels) – 1ste lezing
(BHR-RV-BT-39.66472)

7

Stadsherwaardering - Coördinatie van het beleid tot herwaardering van de wijken - subsidie aan de
gemeenten - 2020
(BHR-RV-62.66487)

8

PRINCIPE RAAMOVEREENKOMST VAN TERUGKERENDE WERKZAAMHEDEN IN DE GROENE
RUIMTEN DOOR LEEFMILIEU BRUSSEL BEHEERD – 2019G0361 (BHR-AM31.66474)

9

Ontwerp van omzendbrief betreffende het opstellen van een personeelsplan op basis van de
personeelsenveloppen (BHR-SG-14.66497)

10

Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk
besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening betreffende de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van
de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling door het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Eerste lezing (BHR-SG-20.66490)

11 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van
het Beheerscomité van Actiris (BHR-BC-39.66488)

12 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor
Sociaal Ondernemerschap (BHR-BC-BT-39.66489)

13 Bestek BB2019.014 betreffende de aankoop van een tool van Enterprise Service Management
(ESM) voor de behoeften van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en zijn
aankoopcentrale
(BHR-BC-43.66491)

14 Verordening tot oprichting van een digitale toegangspoort “Single Digital Gateway” (BHR-BC43.66496)

15 Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet ter voorbereiding van de
codificatie ervan – enige lezing- uitstel van 19/12/2019 (BHR-BC-27.66382)

16 Beslissing om in onderhandeling te treden in het kader van de aanstellingsprocedure van de
Bouwmeester – Maître Architecte (BMA) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (mandaat 20202025) (BHR-RV-30.66519)

17 Verhuizing van de opvang van de zgn. « transmigranten » van Bluestar (Haren) naar een gebouw
gelegen in Schaarbeek (BeTV) (BHR-RV-30.66513)

18 Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 tot
invoering van de rijbaan met middenverkeer (BHR-EV-41.66511)

19 Advies over het wetsvoorstel van 11 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsers
(BHR-EV-41.66516)

20 Advies over het wetsvoorstel van 5 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg voor wat betreft de regelgeving rond voetgangers en fietsers
(BHR-EV-41.66515)

21 Advies over het wetsvoorstel van 7 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1
december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg inzake de minimumsnelheid op de autosnelwegen
(BHR-EV-41.66514)

22

Overschakeling van de diensten van de Regering naar het gewestelijke SAP-platform. Verslag over

de algemene status van het project, het aantal vastgestelde incidenten en de ernst ervan.
(BHR-SG-BC-20.66518)

23
Ministeriële omzendbrief betreffende de richtlijnen m.b.t. de begrotingsaanpassing 2020 en het
opstellen van een meerjarenbegroting 2020-2024 (BHR-SG-20.66508)

