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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 : Tijdelijke slachtsite (offerfeest) - 24 september 2015 - Overeenkomst tussen Etterbeek en
Schaarbeek - voor toelating#
Openbare zitting

R.O. - Leefmilieu (vergunningen en overlastbestrijding)
De Gemeenteraad,
Gelet op het artikel 135 § 2 van de nieuwe gemeentewet;
Gezien dat het offerfeest op 24 september 2015 zal plaatshebben;
Gezien dat de gemeente Schaarbeek een tijdelijke slachtsite organiseert en haar akkoord gegeven heeft voor
een eventuele samenwerking met onze gemeente, zodat de etterbekenaren die een schaap willen offeren zich
naar haar slachtsite kunnen begeven;
Gezien dat Schaarbeek al een overeenkomst heeft met Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe;
Gezien dat onze gemeente, in het kader van een overeenkomst, deel zou nemen in de opgelopen kosten prorata de geofferde schapen. Ter herinnering, het aantal etterbekenaren die de voorbije jaren aanwezig waren
op de slachtsite van Anderlecht was heel klein (minder dan 10);
Gezien dat het ontwerp van overeenkomst met de gemeente Schaarbeek goedgekeurd moet worden door de
Gemeenteraad;
BESLIST:
1. het akkoord van het College van Schaarbeek betreffende een eventuele samenwerking met onze
gemeente voor het ontvangen op hun tijdelijke slachtsite van de etterbekenaren die een schaap
willen offeren, ter informatie te nemen;
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2. het voorstel van overeenkomst om toegang te hebben tot de slachtsite georganiseerd door
Schaarbeek, goed te keuren (indien financiële contributie zou deze berekend worden pro-rata het
aantal geslachte schapen, op het hiervoor voorziene begrotingsartikel 873/122-48);
3. de bevolking op de hoogte te brengen via de gemeentelijke website ;
4. Indien nodig, twee arbeiders van de dienst Wegenis toe te laten om op de slachtsite van Schaarbeek
te werken op donderdag 24 september 2015 of vrijdag 25 september van 7u tot 18u (of later indien
nodig) ;
5. De overeenkomst betreffende de samenwerking met de slachtsite van Schaarbeek door de
Gemeenteraad te laten goedkeuren.
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

Frank Van Bockstal
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