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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE ETTERBEEK
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Vincent De Wolf, Burgemeester-voorzitter ;
Patrick Lenaers, Marie-Rose Geuten, Rik Jellema, Frank Van Bockstal, Colette Njomgang, Jean
Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du
Bus, Laurent Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Rachid Madrane, Kathy
Mottet, Christophe Gasia, Christina Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien
Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad
Benarafa, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra Jen, Viviane Scholliers, Farida Tatou, Françoise de
Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Ahmed M’Rabet, Gemeenteraadslid.

Zitting van 21.09.15
#Onderwerp : Gemeentelijk contract - SOCIALE COHESIE 2016-2020#
Openbare zitting

Sociale Cohesie
De gemeenteraad,
gelet op het decreet van 13 mei 2004 betreffende de Sociale Samenhang
toepassingsbesluiten;

en de bijbehorende

gelet op de indiening van de vragenlijsten voor projecten bij de Franse Gemeenschapscommissie in het kader
van het Programma voor Sociale Cohesie 2016-2020 op 27 februari 2015;
gelet op de brief van Rudy Vervoort, lid van het college van de Franse Gemeenschapscommissie bevoegd
voor Sociale Cohesie, van 2 april 2015, waarin hij meedeelt dat er besloten werd een bedrag van
€ 280.897,00 te storten aan de verenigingen van de gemeente Etterbeek in overeenstemming met artikel 17
van voormeld decreet;
gelet op de cofinanciering door de gemeente sinds 2006 en met het oog op een eventuele verlenging voor
2016;
gelet op de gewestelijke prioriteiten, met betrekking tot de ondersteuning en begeleiding op school, het
aanleren en zich eigen maken van de Franse taal als actieve burger, het intercultureel burgerschap en het
"samen leven";
gelet op de gemeentelijke aandachtspunten die aangehaald werden door de sociale sector betreffende het
belang van het samen leven, de noodzaak om een divers actieaanbod te ontwikkelen, de transversaliteit van
de acties, de duurzaamheid van de projecten en het belichten van de lokale verankering;
gelet op de beslissing van het college van 25 juni tot goedkeuring van het voorstel van het gemeentecontract
Sociale Cohesie na onderzoek van de vragenlijsten en de lijst met geselecteerde en niet-geselecteerde
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promotoren volgens een
Gemeenschapscommissie;

argumentatie

die

opgesteld

werd

in

overleg

met

de

Franse

beslist:
de ontwerptekst van het programma 2016 -2020 goed te keuren zoals het voorgesteld wordt in onderhavige
beraadslaging, op voorbehoud van de goedkeuring door het college van de Franse Gemeenschapscommissie.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
34 stemmers : 34 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De gemeentesecretaris,
Christian Debaty

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 24 september 2015

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Rik Baeten
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