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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, Bernard de Marcken de Merken, Jean-Luc Robert, André du Bus, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Kathy Mottet, Christophe Gasia, Christina
Karkan, Marie-Louise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Virginie Taittinger, Christian De
Beco, Arnaud Van Praet, John Buyani Ilungu, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra
Jen, Farida Tatou, Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Annick Petit, wnd. gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Françoise Bertieaux, Rachid Madrane, Imad Benarafa, Viviane Scholliers, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 26.01.15
#Onderwerp : Transactionele overeenkomst inzake stadsmeubilair met de firma Clear Channel
Aanhangsel
#
Openbare zitting

Openbare werken en Wegen
De Gemeenteraad,
Overwegende dat een overeenkomst werd afgesloten tussen de firma Clear Channel en de Gemeente
Etterbeek inzake stadsmeubilair in december 2009, vervangende de overeenkomst van 1977 en aanhangsel
van 16 augustus 1998;
Overwegende dat deze overeenkomst verlopen is op 31 december 2014;
Overwegende dat de onderhoud van de planimeters op het grondgebied van de Gemeente de tevredenheid is
van de behoeften van een openbare dienst; dat de overeenkomst bovendien toelaat te beantwoorden,
enerzijds op de politiek over de properheid van de Gemeente en, anderzijds, op de communicatiepolitiek met
de burgers;
Overwegende dat de stedenbouwvergunningen afgeleverd voor het stadsmeubilair verlengd moeten worden
en dat nieuwe aanvragen tenslotte snel moeten ingediend worden door de firma;
Overwegende dat men bovendien in de toekomst moeten beschikken over een coherent stadsmeubilair dat
overeen zal moeten komen met degene die geplaatst zullen worden door de MIVB (bushokjes voor
reizigers), dat het dus nu niet geschikt is een opdrachtsprocedure te beginnen waarvan het resultaat niet
homogeen zal zijn met het meubilair dat geplaatst zal worden door de MIVB;
Overwegende dat de MIVB is gestart met een opdrachtsprocedure in 2011 om gewestelijke bushokjes toe te
kennen;
Overwegende dat de MIVB meer tijd heeft genomen om deze opdracht toe te kennen;
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Overwegende dat deze procedure, gestart in 2011, stopgezet is op 14 oktober 2014 om dit te herbeginnen ab
initio;
Overwegende dat de gewestelijke bushokjes dus niet geplaatst zullen worden vanaf de maand januari 2015,
en dat de nieuwe datum voor de installatie van de nieuwe bushokjes tot heden nog niet gekend is;
Overwegende dat de Gemeente niet in staat is de opdracht in concurrentie te brengen en een concessiehouder
toe te kennen voor januari 2015; dat het bovendien niet ekonomisch denkbaar is een nieuwe opdrachtnemer
aan te wijzen voor een korte termijn in afwachting van de aanwijzing van de concessiehouder door de
MIVB; dat inderdaad, een concessie een voldoende redelijke termijn moet hebben om de concessiehouder
toe te laten zijn uitgevoerde investeringen terug te winnen met een rendement op geïnvesteerd vermogen, en
rekening houdend met de doelen van de Gemeente;
Overwegende dat het dus noodzakelijk is de overeenkomst van 2009 te verlengen door het opstellen van een
aanhangsel;
Overwegende dat dit aanhangsel de Gemeente toelaat om haar missie van openbare dienst te verzekeren door
het ter beschiking stellen van planimeters voor de reizigers en burgers;
Overwegende dat het rendement dat de Gemeente Etterbeek ten goede zou komen als tegenprestatie voor de
verleende vergunning aan Clear Channel om haar bestaand park van planimeters te behouden op €
30.000,00 per jaar berekend is en dat Clear Channel eveneens de laste van het elektrisch verbruik van de
apparaten op zich zal nemen;
Overwegende dat huidig aanhangsel is bedoeld om de voorwaarden van het akkoord tussen de partijen te
bepalen;
Gezien de artikelen 117 en 232 van de Nieuwe Gemeentwet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLIST :
het aanhangsel van de overeenkomst van december 2009 hierna volgend goed te keuren.
AANHANGSEL AAN DE OVEREENKOMST VOOR STADSMEUBILAIR
TUSSEN :

DE GEMEENTE ETTERBEEK, gevestigd Oudergemlaan 115-117 te 1040 Etterbeek,
en vertegenwoordigd door de Heer Vincent DE WOLF, Burgemeester, en de Heer Christian
DEBATY, Gemeentesecretaris.
Hierna benoemd « De Gemeente »
EN :
DE MAATSCHAPPIJ CLEAR CHANNEL BELGIUM, welke hoofdzetel
gevestigd is Pleinlaan 5 te 1050 Brussel, ingeschreven op het KBO onder het nummer
0412.432.122, vertegenwoordigd door ………………………

HET WORDT ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN :
Artikel 1
Het 1 ste paragraaf van het artikel 12 van de overeenkomst van december 2009 wordt vervangen door : « In
ruil van de betaling van een forfaitair bedrag van € 30.000,00 per jaar te storten ten laatste op 31 maart van
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elk jaar, geeft de Gemeente recht aan de maatschappij de planimeters te gebruiken om erin haar publiciteit
te plaatsen op wijze van een zijde per apparaat ; de andere zijde wordt gereserveerd voor het plaatsen van
een plan van de Gemeente of voor haar eigen behoeften.»
Artikel 2
De paragrafen 1 en 2 van het artikel 16 van de overeenkomst van december 2009 worden vervangen door :
De overeenkomst betreffende stadsmeubilair wordt verlengd voor een duur van één jaar vanaf 1 januari 2015
en zal stilzwijgend mogen vernieuwd worden elk jaar voor een duur van één jaar.
Artikel 3
Elke partij zal de huidige overeenkomst kunnen ontbinden, door aangetekend schrijven en mits een
vooropzeg van 6 maanden.
Artikel 4
De overeenkomst blijft voor de rest ongewijzigd.
Elke partij verbindt zich huidig aanhangsel te goeder trouw na te leven.
Opgemaakt te Brussel, op …… - …… - 2015 in twee exemplaren, elke partij heeft het zijn meegenomen.

Voor de Gemeente Etterbeek,

Voor de maatschappij Clear Channel Belgium,

De Burgemeester, Vincent DE WOLF
De Gemeentesecretaris, Christian DEBATY
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 28 januari 2015

De wnd. gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Annick Petit

Rik Jellema
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