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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 : Overeenkomst toelage - Energieprestatie en Binnenklimaat van gebouwen (EPB) 7de jaar
–
Goedkeuring – Gemeenteraad van 21 september 2015.
#
Openbare zitting

R.O. - Stedenbouw
De Gemeenteraad,
Overwegende de oorspronkelijke overeenkomst goedgekeurd op 09 maart 2009 die strekt tot het preciseren
van de bepalingen omtrent het gebruik, de te verstrekken bewijsstukken en de eventuele terugbetaling van de
EPB-toelage die aan de Gemeente werd toegekend;
Gelet op het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan de gemeente Etterbeek
een EPB-toelage voor een 7de jaar (begrotingsjaar 2015) toekent;
Overwegende dat een toelage van 59.459 euro, gepland forfaitair totaal maximumbedrag, aan de gemeente
Etterbeek voor 2015 is toegekend;
Overwegende dat de categorieën van uitgaven die gedekt kunnen worden door de toelage de volgende zijn :

• de aanwerving van 1 Voltijds Equivalent (opdrachthouder),
• het ten laste genomen bedrag : 100 % van het

brutojaarloon, met inbegrip van de

werkgeversbijdragen (de andere kosten niet inbegrepen);

•

15% forfaitaire vermeerdering van dit bedrag om de andere loonkosten te kunnen betalen
(eindejaarspremie, vakantiegeld, maaltijdcheques, verplaatsingskosten, taalpremie, verzekering, …)
Overwegende dat de opdrachthouder als controleur moet aangewezen zijn volgens de ordonnantie van 25
maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake
leefmilieu;
Overwegende dat, bijkomend de wisselwerking met het BIM, de EPB –agent een kopie van de PV's over de
inbreuk die naar het parket gestuurd werden, naar het BIM moet zenden;
Overwegende dat de naleving van deze verplichten voor een stuk wordt gecontroleerd op basis van :
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• een definitief activiteitenverslag op het einde van het contract,
• een balans die het BIM in de loop van de opdracht ter evaluatie opstelt op basis van de elementen

van artikel 6, punt 5 van de overeenkomst (wisselwerkingen met het BIM) en met een (of meerdere)
eventueel (eventuele) bezoek (en) van het BIM aan de gemeente;
Overwegende dat de onderhavige toelage betrekking heeft op een periode van één jaar, te rekenen vanaf de
verlenging van het contract van de aangeworven persoon voor de betreffende taak;
Overwegende zijn beslissing om een architect aan te stellen, in tijdelijk verband, in het kader van een
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor de periode van 01/01/2015 tot 31/12/2015 onder de
uitdrukkelijke voorwaarde van de toekenning van een weddetoelage beoogd in onderhavige conventie;
BESLIST:
de hierbijgevoegde overeenkomst, die strekt tot het preciseren van de bepalingen omtrent het gebruik, de te
verstrekken bewijsstukken en de eventuele terugbetaling van de EPB-toelage die aan de Gemeente krachtens
het Besluit van de Regering SUB/ENERGIE/2015/EPB/ETT van 11/06/2015 werd toegekend, goed te keuren.

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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