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Zitting van 15.02.16
#Onderwerp : Duurzaam Wijkcontract “Jacht-Gray” - Microproject “Grote constructie voor de
Zinnode Etterbeek - Elsene”: ondertekening van een overeenkomst met de gemeente Etterbeek#
Openbare zitting

Duurzamewijkcontracten
De g emeenteraad,
g elet o p de o rdo nnantie van het Brussels Ho o fdstedelijk Gewest van 28/01/2010 ho udende de o rg anisatie van de stedelijke
herwaardering , g ewijzig d o p 06/12/2012;
g elet o p het besluit van de Brusselse Ho o fdstedelijke Reg ering van 27/05/2010 to t uitvo ering van vo o rno emde
o rdo nnantie;
g elet o p de g o edkeuring van de Brusselse Ho o fdstedelijke Reg ering van het pro g ramma van het Duurzaam Wijkco ntract
“Jacht-Gray” o p 18/11/2014 ;
o verweg ende het so cio -eco no mische pro ject “o pro ep to t (micro )pro jecten” o pg eno men in het pro g ramma van het
Duurzaam Wijkco ntract “Jacht-Gray” (pro jectfiche 5.5);
g elet o p het reg lement vo o r de to ekenning van subsidies aan (micro )pro jecten in het kader van het Duurzaam Wijkco ntract
“Jacht-Gray”, g o edg ekeurd do o r de g emeenteraad van 02/03/2015, en in het bijzo nder artikel 37:
Artikel 37. Na g o edkeuring van de kandidatuur, eventueel o nder vo o rwaarden, o ndertekent de pro jectdrag er
een o vereenko mst met de g emeente Etterbeek.
o verweg ende dat het selectieco mité “Micro pro jecten” o p 11 januari 2016 bijeeng eko men is en zijn aanbeveling en in
verband met de o nderzo chte kandidaturen vo o r micro pro jecten do o rg eg even heeft aan het co lleg e van burg emeester en
schepenen;
o verweg ende de beslissing van het co lleg e van burg emeester en schepenen van 28/01/2016 o m het vo lg ende micro pro ject
te selecteren (zie bijg evo eg de do cumenten vo o r meer details);
o verweg ende dat dit selectievo o rstel als vo lg t sameng evat kan wo rden:
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Naam van het pro ject

Pro ject- drag er

T o eg ekende
subsidie (€ )

Resultaat van de selectie

Gro te co nstructie vo o r de Zinno de van
Etterbeek – Elsene
T OT AAL

Le Seng ho r (Centre Culturel
d’Etterbeek)

2.500

Selectie met specifieke
vo o rwaarden

2.50 0

o verweg ende dat de beschikbare kredieten o m deze subsidies to e te kennen maximum 80.000 euro bedrag en tussen 2015
en 2018, waarvan jaarlijks 20.000 euro o nderg ebracht wo rdt bij beg ro ting sartikel 930205 “DWC – Opro ep to t
micro pro jecten”;
BESLIST
o m een o vereenko mst te sluiten met het micro pro ject “Gro te co nstructie vo o r de Zinno de van Etterbeek – Elsene” in het
kader van het Duurzaam Wijkco ntract “Jacht-Gray” (zie bijg evo eg de do cumenten).

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.

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

De schepen-voorzitter,
Patrick Lenaers

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 16 februari 2016

De gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Christian Debaty

Patrick Lenaers
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