Ministerraad – 16 januari 2020
AGENDA
Punt 1

SYNTHESE
•

Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van 9 janvier 2020.

Voorstellend kabinet : R.V.
Goedkeuring van het Verslag van de vergadering van 9
janvier 2020.
Punt 2

•

Mededeling aan het Brussels Parlement van de beslissingen van de Ministerraad van 9 januari 2020

Voorstellend kabinet : R.V.
Mededeling aan het Brussels Parlement van de
beslissingen van de Ministerraad van 9 januari 2020
Punt 3
Voorstellend kabinet : R.V.

De Regering heeft akte genomen van de arresten uitgesproken door het Grondwettelijk Hof.
•

Arresten uitgesproken door het Grondwettelijk Hof.
Punt 4

•

Voorstellend kabinet : R.V.
Zaken verwezen naar het Grondwettelijk Hof.
Bekendmaking van beroepen tot vernietiging en van
prejudiciële vragen.

Zaken verwezen naar het Grondwettelijk Hof. Bekendmaking van beroepen tot vernietiging en van prejudiciële
vragen.

Op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT neemt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering akte van en
beslist zij zich aan te sluiten bij de wens van de Stad om NEO cvba te verzoeken de onderhandelingen voor NEO2
op te schorten in afwachting van de conclusies van het renovatiemasterplan.

Punt 5
Voorstellend kabinet : R.V.
•
NEO 2 – Samenwerking met de Stad Brussel, stand van
zaken en volgende stappen

Punt 6

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering keurt op gezamenlijk voorstel van de Minister-President, die bevoegd is
voor territoriale ontwikkeling en stadsvernieuwing, en de Staatssecretaris die bevoegd is voor economische
transitie, de taalkaders van de Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed.

Voorstellend kabinet : R.V.
Taalkaders van de Ontwikkelingsmaatschappij voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Citydev.brussels)• –
1ste lezing
Punt 7

Op voorstel van de minister-president, Rudi Vervoort, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de toekenning
goedgekeurd van een subsidie ten gunste van de gemeenten waar minstens een actief Wijkcontract loopt, om hen
toe te laten de uitvoering van het stadsherwaarderingsbeleid te coördineren.

Voorstellend kabinet : R.V.
Stadsherwaardering - Coördinatie van het beleid •tot
herwaardering van de wijken - subsidie aan de
gemeenten - 2020
Punt 8

•

PRINCIPE RAAMOVEREENKOMST VAN TERUGKERENDE WERKZAAMHEDEN IN DE GROENE RUIMTEN DOOR
LEEFMILIEU BRUSSEL BEHEERD – 2019G0361

Voorstellend kabinet : A.M.
PRINCIPE RAAMOVEREENKOMST VAN TERUGKERENDE
WERKZAAMHEDEN IN DE GROENE RUIMTEN DOOR
LEEFMILIEU BRUSSEL BEHEERD – 2019G0361
Punt 9

•

Voorstellend kabinet : S.G.
Ontwerp van omzendbrief betreffende het opstellen
van een personeelsplan op basis van de
personeelsenveloppen

Ontwerp van omzendbrief betreffende het opstellen van een personeelsplan op basis van de
personeelsenveloppen

Punt 10
Voorstellend kabinet : S.G.

De Regering keurt, op voorstel van de Minister van Financiën, Sven Gatz, een voorontwerp van uitvoeringsbesluit
goed in het kader van de recente overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de
belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De tekst beoogt de aanpassing van de
uitvoeringsregels die nodig zijn voor een vlot beheer van de betrokken verkeersbelastingen.

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
Punt 11

Op voordracht van minister Bernard CLERFAYT heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring
gehecht aan de nieuwe leden van het Beheerscomité van Actiris.

Voorstellend kabinet : B.C.
•
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
houdende benoeming van de leden van het
Beheerscomité van Actiris

Punt 12
Voorstellend kabinet : B.C.

Op voorstel van Minister Bernard Clerfayt en van Staatssecretaris Barbara Trachte, heeft de Brusselse
Hoffdstedelijke haar goedkeurin gehecht aan het besluit 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.

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

Punt 13

Op voordracht van minister Bernard Clerfayt, hecht de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring aan
de gunningswijze alsook aan het bijzonder bestek CSC2019.014 betreffende de aankoop van een Enterprise Service
Management (ESM) tool voor de behoeften van het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest en diens
aankoopcentrale.

Voorstellend kabinet : B.C.
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
Punt 14
Voorstellend kabinet : B.C.
Verordening tot oprichting van een
toegangspoort “Single Digital Gateway”

Op voordracht van minister Bernard CLERFAYT benoemt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering twee gewestelijke
coördinatoren om het Europese project voor één digitale toegangspoort op te volgen. Dit initiatief vloeit voort uit
de Verordening (EU) 2018/1724. Daarmee wordt één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en
diensten voor ondersteuning en probleemoplossing in het leven geroepen. De Brusselse Regering zal de nodige
digitale maatregelen nemen opdat de Verordening tijdig zou worden toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Punt 15

Op voordracht van minister Bernard CLERFAYT heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring
gehecht aan het ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet ter voorbereiding van de
codificatie ervan die ter goedkeuring aan het Brussels Parlement zal worden voorgelegd.

Voorstellend kabinet : B.C.
•
Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe
Gemeentewet ter voorbereiding van de codificatie
ervan – enige lezing- uitstel van 19/12/2019

Punt 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 2020-2025)

Voorstellend kabinet : R.V.
Beslissing om in onderhandeling te treden in het kader
van de aanstellingsprocedure van de Bouwmeester –
Maître Architecte (BMA) van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (mandaat 2020-2025)
Punt 17

•

Voorstellend kabinet : R.V.
Verhuizing van de opvang van de zgn. « transmigranten
» van Bluestar (Haren) naar een gebouw gelegen in
Schaarbeek (BeTV)

De Regering neemt nota van het verslag betreffende de verhuizing van het onthaal georganiseerd door de vzw
Brussels Refugees naar een opvanggebouw gelegen te 1030 Schaarbeek (Leuvensesteenweg 658) voor tijdelijk
gebruik.

Punt 18
Op voorstel van Minister Elke Van den Brandt, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerpadvies van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het voorstel over het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit
van 1 december 1975 tot invoering van de rijbaan met middenverkeer goedgekeurd.

Voorstellend kabinet : E.V.
Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 tot invoering
van de rijbaan met middenverkeer
•

Punt 19
Voorstellend kabinet : E.V.

Op voorstel van minister Elke Van den Brandt keurt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het adviesontwerp goed
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.

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
Punt 20
Voorstellend kabinet : E.V.

Op voorstel van Minister Elke Van den Brandt, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerpadvies van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 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.

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
Punt 21
Voorstellend kabinet : E.V.

Op voorstel van minister Elke Van den Brandt brengt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ongunstig advies
uit 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.

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
Punt 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.

Voorstellend kabinet : S.G.
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.
Punt 23

•

Ministeriële omzendbrief betreffende de richtlijnen m.b.t. de begrotingsaanpassing 2020 en het opstellen van een
meerjarenbegroting 2020-2024

Voorstellend kabinet : S.G.
Ministeriële omzendbrief betreffende de richtlijnen
m.b.t. de begrotingsaanpassing 2020 en het opstellen
van een meerjarenbegroting 2020-2024
Punt 24

•

Voorstellend kabinet : A.M.
Gemeenten van Brussel-Hoofdstad – vakbondseisen –
stand van zaken – keuze van de tijdens de legislatuur
uit te voeren opties – princiepsnota over het personeel
van de openbare ziekenhuizen

Op voorstel van Minister Alain MARON, bevoegd voor Gezondheid, en Minister Bernard Clerfayt, bevoegd voor
Plaatselijke Besturen en Begroting, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering haar goedkeuring gehecht aan het
principe van een gewestelijke steun voor de opwaardering van de laagste salarissen binnen de openbare
ziekenhuizen en de tenlasteneming van de verplaatsingskosten voor het personeel van deze ziekenhuizen.

