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Zitting van 15.02.16
#Onderwerp : Plaatselijk Preventie - en Buurtplan van de Gemeente Etterbeek / Overeenkomst 2015 /
Goedkeuring#
Openbare zitting

Preventiedienst
De g emeenteraad,
g ezien het besluit van de reg ering van het Brussels Ho o fdstedelijk Gewest van 20 no vember 2015 to t to ekenning van één
subsidie aan Brusselse g emeenten, in het kader van het Brusselse preventie – en buurtbeleid, vo o r het jaar 2015;
g ezien de Plaatselijk Preventie - en Buurtplan van de Gemeente Etterbeek 2015 die do o r het Ministerie van het Brussels
Ho o fdstedelijk Gewest wo rdt to eg ezo nden o p 22 december 2015;
o verweg ende dat die o vereenko mst in werking treedt o p 1 januari 2015 en lo o pt o p 31 december 2015 af;
BESLIST
de hierbijg evo eg de Plaatselijk Preventie - en Buurtplan van de Gemeente Etterbeek 2015 g o ed te keuren.
Deze beraadslag ing zal in o verstemming met de wettelijke vo o rschriften aan het o verheidsto ezicht o nderwo rpen wo rden.
PLAAT SELIJK PREVENT IE- EN BUURT PLAN VAN DE GEMEENT E ET T ERBEEK 20 15
T USSEN
het Brussels Ho o fdstedelijk Gewest,
verteg enwo o rdig d do o r de Minister-President van het Brussels Ho o fdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen,
Rudi Vervo o rt,
hierna “het Gewest” g eno emd,
EN
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de Gemeente ETTERBEEK,
verteg enwo o rdig d do o r de Burg emeester en de g emeentesecretaris,
hierna “de beg unstig de” g eno emd,
WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 Vo o rwerp van de o vereenko mst
Deze o vereenko mst bepaalt de reg els vo lg ens welke aan de beg unstig de een subsidie van 1 021 698,53 euro ter
beschikking wo rdt g esteld do o r het Gewest vo o r het jaar 2015, o vereenko mstig het Besluit van de
Brusse lse Ho o fdstedelijke Reg ering van 20 no vember 2015 to t to ekenning van een g lo bale subsidie van 20 34 7 037,88
euro aan de Brusselse g emeenten in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid vo o r het jaar 2015.
De subsidie wo rdt aan de beg unstig de to eg ekend o m deels o f vo lledig de ko sten te dekken vo o r de uitvo ering van
verschillende pro jecten met betrekking to t het plaatselijk preventie- en buurtplan, zo als vo o rg esteld in de bij deze
o vereenko mst g evo eg de do cumenten, namelijk: de pro jectfiches, het financieel kader waarin het to eg ekende budg et en
bijho rende perso neel g especificeerd wo rden, en de bo o rdtabellen die het mo g elijk maken de pro jecten o p te vo lg en en te
evalueren.
Co nfo rm de bepaling en die van to epassing waren vo o r de perio de 2012-2014 , mo eten de g emeentelijke acties passen in
pro jecten die bijdrag en to t vo lg ende alg emene do elstelling en:

• een verbetering van de levenskwaliteit vo o r alle burg ers;
• inachtneming van de plaatselijke beho eften o p het vlak van veilig heid o m to t een aanvaarbaar veilig heidsniveau te
kunnen ko men;

• o ntwikkeling van strafmaatreg elen en meer bepaald de bestrijding van o verlast o p een pedag o g isch verantwo o rde
wijze.
Die pro jecto pro ep vo o rziet met name dat de plaatselijke besturen, o p basis van de vaststelling en die mo g elijk zijn do o r het
o pstellen van een lo kale veilig heidsdiag no se (LVD), een reeks maatreg elen vo o rstellen die het mo g elijk maken het
o nveilig heidsg evo el te bestrijden en die stro ken met de vo lg ende g ewestelijke krachtlijnen:

• zichtbare en g eruststellende aanwezig heid o p o penbare plaatsen;
• bestrijding van scho o lverzuim;
• bestrijding van o verlast;
• co nflictbemiddeling ;
• strijd teg en radicalisering .
Het to epassing sg ebied van bo veng eno emd besluit kan niet g ewijzig d, beperkt o f uitg ebreid wo rden do o r
deze o vereenko mst.
Bij niet-uitvo ering van een o f meerdere bepaling en van deze o vereenko mst kan de subsidiërende o verheid beslissen o m de
subsidie te verminderen, te schrappen o f de vo lledig e o f g edeeltelijke terug betaling ervan te eisen (cf. artikel 5, "Co ntro le
van de subsidies").
Artikel 2 Duur
Deze o vereenko mst heeft betrekking o p de perio de van 1 januari 2015 to t 31 december 2015.
Artikel 3 Alg emene verplichting en van de g emeente
a) De plaatselijke pro jecten die o pg ezet wo rden o m bij te drag en to t het g ewestelijk beleid mo eten kaderen in een echt
g emeentelijk preventiebeleid. Daaro m mo et het plaatselijk preventie- en buurtplan ter g o edkeuring vo o rg eleg d wo rden aan
de Gemeenteraad. Het plan o ntheft de Gemeenteraad, het Co lleg e van Burg emeester en Schepenen en de Burg emeester
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g eenszins van hun verantwo o rdelijkheid.
De Gemeente dient vo o rrang te g even aan het versterken van bestaande structuren en mo et in het bijzo nder aandacht hebben
vo o r het o ntwikkelen van synerg ie tussen het do o r het Gewest g esubsidieerde preventiepro ject en andere lo pende
pro jecten (meer bepaald die in verband met maatschappelijke samenhang en stadsvernieuwing ), maar o o k pro jecten die
uitg aan van federale, g emeenschaps- o f Euro pese instanties.
De Gemeente wijst daarto e een preventieambtenaar aan die belast is met de co ö rdinatie van het pro ject en de integ ratie met
de andere beleidsmaatreg elen die van to epassing zijn o p het g ro ndg ebied van de g emeente. Bij o ntstentenis van een interne
evaluato r, beho o rt o o k de evaluatie van het plan to t de taak van de preventieambtenaar (zie verder).
b) De Gemeente verbindt zich erto e rekening te ho uden met de criminaliteitscijfers en evenals de andere plaatselijke
indicato ren te raadpleg en o m haar beho eften inzake veilig heid en preventie te bepalen en haar preventiepro jecten o p te
zetten en te beheren.
c) De Gemeente verbindt zich erto e de no dig e o rg anisato rische maatreg elen (inzake perso neel en materiaal) te treffen
vo o r een systematische fo llo w-up en do o rlo pende o ndersteuning van de initiatieven die in het kader van het plan o ntwikkeld
wo rden.
d) Om o verlapping en te vermijden verbindt de Gemeente zich erto e de plaatselijke o penbare o f privévo o rziening en te
identificeren o m zo partnerships en netwerkvo rming te bevo rderen. Het do el bestaat er meer bepaald in de samenhang
tussen het plan en het zo naal veilig heidsplan te waarbo rg en, met name via de Adviesraad vo o r preventie. Er mo et dus
g ezo rg d wo rden vo o r samenwerking met de po litiediensten en het verenig ing sleven.
e) De Gemeente verbindt zich erto e de plaatselijke acto ren kenbaar te maken die instaan vo o r de uitvo ering van het plan
(alg emene co ö rdinatie, evaluatie, administratief en financieel beheer…) en die do o r de g ewestelijke administratie
g eraadpleeg d kunnen wo rden.
Artikel 4 Alg emene principles
a) Personeel
Alle bepaling en van het So ciaal Handvest (Omzendbrief van 28 april 1994 - Harmo nisatie van het administratief statuut en
alg emene weddeherziening vo o r het perso neel van de plaatselijke besturen van het Brussels Ho o fdstedelijk Gewest;
Belg isch Staatsblad van 26 januari 1995) zijn van to epassing o p het perso neel dat in dienst g eno men wo rdt in het kader van
het plan.
De g emeente zal ero p to ezien o m elke perso neelswijzig ing systematisch en o nverwijld aan de administratie mee te delen.
Daarto e mo et zij een o verzicht van het perso neel dat in het kader van het plan in dienst g eno men is bezo rg en aan de directie
Gesubsidieerde Initiatieven Directie (cf. rubrieken "Perso neel: kader en budg et" in de pro jectfiches); elk perso neelslid dat
niet o f slecht in dit do cument is g eïnventariseerd, zal niet als in het kader van deze o vereenko mst in dienst g eno men wo rden
bescho uwd. De te bezo rg en elementen betreffen de budg ettaire g eg evens en het perso neelskader zo als vo o rzien in de
fo rmulieren die de administratie o pstelde (naam, vo o rnaam, g eslacht, functie, pro ject, enz.).
b) Follow-up van het plan
Alg emeen bescho uwd is de fo llo w-up van de o vereenko msten met de g emeenten – en dus de plaatselijke plannen– een
belang rijk instrument vo o r het plaatselijk bestuur. De evaluatie van de pro jecten die g erealiseerd wo rden in het kader van het
Brussels preventie- en buurtplan mo et systematisch en do o rlo pend bijdrag en to t het analyseren van de verwezenlijking van
de do elstelling en en de bepaling van de middelen ter verbetering van de bestaande praktijken.
Brussel Plaatselijke Besturen (Gesubsidieerde Initiatieven Directie) van het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel staat in
vo o r de fo llo w-up van het plan (evaluatie, administratief en financieel beheer).
Afg ezien van de administratieve en financiële fo llo w-up is de Directie g esubsidieerde Initiatieven er o o k mee belast to e te
zien o p de evaluatie van de diverse plannen, en dit in nauw o verleg met de plaatselijke acto ren (preventieambtenaren, interne
evaluato ren en administratieve en financiële co ö rdinato ren). De evaluatie van de pro jecten mo et de administratie immers in
staat stellen verslag uit te breng en aan de Brusselse Ho o fdstedelijke Reg ering o ver de vo rdering van de acties en pro jecten
en o ver de bereikte resultaten.
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Bo vendien wo rdt er vo o r elk plaatselijk plan een fo llo w-upco mité o pg ericht. Dit co mité, waarvan de leden niet no minatief
aang ewezen wo rden, bestaat uit verteg enwo o rdig ers van de co ntracterende partijen, also o k, naarg elang de beho eften, uit
een lid van het plaatselijk po litieko rps. De Gemeente dient zich minstens te laten verteg enwo o rdig en do o r haar
preventieambtenaar o f zijn aang ewezen vervang er.
Op verzo ek van een van de partijen is deelname van andere perso nen die bij het preventiebeleid betro kken zijn mo g elijk.
Het fo llo w-upco mité dat sameng ero epen wo rdt do o r de g ewestelijke administratie, heeft to t do el na te g aan o f het plan
g o ed verlo o pt. De administratieve en financiële aspecten zullen er dus aan bo d ko men, also o k inho udelijke
aang eleg enheden (inho ud en strekking van de pro jecten, enz.); de administratie stelt een verslag o p van verg adering van het
fo llo w-upco mité.
c) Evaluatie van het plan
De interne evaluato r (o f, bij o ntstentenis daarvan, de preventieambtenaar) heeft meer bepaald als ho o fdo pdracht ero p to e te
zien dat de pro jecten en acties die in het kader van het plan o ntwikkeld wo rden, berusten o p alg emene en o peratio nele
do elstelling en en dat de resultaten evalueerbaar zijn aan de hand van criteria en indicato ren.
De administratie, o p basis van de pro jectfiches en bo o rdtabellen, heeft als o pdracht o m in o verleg met de Gemeente
reg elmatig na te g aan – o p basis van de beho eften en de indicato ren waaro ver de betro kken partijen beschikken - o f de
do elstelling en bereikt wo rden en, indien no dig , beslist de administratie o f de pro jecten en acties mo eten wo rden
vo o rtg ezet, aang epast o f sto pg ezet.
Alle evaluatie-elementen van het plan mo eten het vo o rwerp vo rmen van een jaarverslag . Dit samenvattende do cument,
ing evuld o p basis van het stramien dat de administratie o pstelde, mo et ten laatste o p 28.2.2016 o verhandig d wo rden aan de
directie Gesubsidieerde Initiatieven, en mo et betrekking hebben o p de acties die plaatsvo nden in de perio de van 1.1.2015
to t 31.12.2015.
Artikel 5 Co ntro le van de subsidies
De g ewestelijke o verheid kan o p elk mo ment alle stukken en alle info rmatie o pvrag en die haar in staat stellen de do o r haar
g esubsidieerde acties vo o rtdurend te evalueren en ze beho udt zich het recht vo o r de subsidie vo o r elk pro ject dat niet meer
beantwo o rdt aan de do o r haar g o edg ekeurde do elstelling en, o p te scho rten, in te trekken o f terug te vo rderen.
De artikelen 92 to t 95 van de o rg anieke o rdo nnantie van 23 februari 2006 ho udende de bepaling en die van to epassing zijn o p
de beg ro ting , de bo ekho uding en de co ntro le zijn o nmiddellijk en alg emeen van to epassing van zo dra er sprake is van een
subsidie.
Deze artikelen wo rden hiero nder vo lledig weerg eg even:
Art 92: Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 moet iedere subsidie verleend door de
gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gewestelijke entiteit
wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder door hen zonder interest verleend geldvoorschot, worden aangewend
voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend.
Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere beslissing houdende
toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de modaliteiten betreffende het gebruik en
betreffende de door de begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de aanwending van
de ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem daartoe vrijstelling verleent.
Art 93: Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde, door het
aanvaarden van de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse controle te laten uitoefenen
op de aanwending van de toegekende gelden.
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle doet zij met name
een beroep op de inspecteurs van financiën.
Art 94: Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot onmiddellijke terugbetaling
van de subsidie de begunstigde:
1° die de voorwaarden niet naleeft, waaronder de subsidie werd verleend;
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2° die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden, waarvoor zij werd verleend;
3° die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
verantwoordingsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92 bedoelde verantwoording,
dan moet hij het deel dat niet werd verantwoord terugbetalen.
Art 95: Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de subsidies
worden opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien heeft ontvangen, verzuimt
de in artikel 92 bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan de in artikel 93 bepaalde controle te
onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van dit artikel als een
afzonderlijke subsidie beschouwd.
Artikel 6 Reg els vo o r de uitbetaling
De to tale subsidie van 1 021 698,53 euro dient o m de perso neels- en werking sko sten te dekken.
Na o ndertekening van deze o vereenko mst do o r beide partijen, wo rdt elk van deze bedrag en uitbetaald in twee schijven:

• de eerste schijf (vo o rscho t) g elijk aan 60% van de subsidie, die betrekking heeft o p het betro kken jaar, o p basis
van een schuldvo rdering die ten laatste o p 24 .12.2015 ing ediend mo et wo rden;
Om de uitbetaling van dit vo o rscho t te verkrijg en, mo et de beg unstig de de o ndertekende o vereenko mst
o vermaken, verg ezeld van de m.b.t. de evaluatie-indicato ren ing evulde bo o rdtabellen (cf. artikel 4 );

•

een tweede schijf (saldo ) na o ntvang st en analyse van de verantwo o rding sstukken. Indien het bedrag van de

aanvaarde verantwo o rding sstukken na co ntro le van vo o rno emde verantwo o rding sstukken lag er blijkt te zijn dan het
bedrag van de to eg ekende subsidie, zal de subsidie slechts uitbetaald wo rden ten belo pe van de aanvaarde
verantwo o rding sstukken.
Eens deze stukken nag ezien zijn, zal de beg unstig de do o r de bevo eg de o rdo nnateur verzo cht wo rden een schuldvo rdering
o ver te maken, binnen een termijn van 15 kalenderdag en vanaf de o ntvang st van de kennisg eving , ten belo pe van het
eindbedrag dat hem o p g ro nd van die co ntro le wo rdt to eg ekend.
Om de uitbetaling van het saldo te verkrijg en, mo et de beg unstig de een activiteitenverslag met betrekking to t de
co ntractperio de o vermaken, also o k de m.b.t. de resultaten ing evulde bo o rdtabellen (cf. artikel 4 ).
De betaling en g ebeuren binnen de limieten van de beg ro ting skredieten. Ze wo rden zo snel mo g elijk uitg evo erd, rekening
ho udend met de co ntro levereisten.
Artikel 7 Stukken die vo o rg eleg d mo eten wo rden bij de betaling saanvraag
Elke betaling saanvraag (vo o rscho t, saldo ), o pg emaakt o p basis van het do o r de administratie g eleverd mo del, g ebeurt in
de vo rm van een schuldvo rdering , g ericht aan het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Directie Co mptabiliteit, CCN
lo kaal 8.119, Vo o ruitg ang straat 80, bus 1 te 1035 Brussel.
Elke schuldvo rdering mo et verplicht de vo lg ende elementen vermelden:

• de reden van betaling ;
• het bedrag waarvan betaling g evraag d wo rdt;
• het visumnummer van de vastleg g ing verstrekt do o r de administratie;
• het bankrekening nummer waaro p het bedrag mo et g esto rt wo rden.
Bo vendien mo et deze schuldvo rdering g edateerd en o ndertekend zijn do o r een perso o n die erto e g emachtig d is de
beg unstig de te verbinden.
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Artikel 8 Aanvaardbare uitg aven en vo o rleg g ing van de bewijsstukken
Alg emeen bescho uwd wo rden enkel de bewijsstukken betreffende de tussen 1.1.2015 en 31.12.2015 g efactureerde uitg aven
in aanmerking g eno men.
De co ntro le van die bewijsstukken do o r de beherende administratieve dienst mo et to elaten vast te stellen dat alle
vastg eleg de uitg aven daadwerkelijk g ebeurd zijn vo o r de verwezenlijking van de acties zo als vo o rzien in deze
o vereenko mst.
Aanvaardbare uitg aven
Personeelskosten
De perso neelsko sten o mvatten: het bruto lo o n, de terug betaling en o f premies, de werkg eversbijdrag en,
d e standplaatsto elag e, de eventuele betaling van een o pzeg verg o eding , de wettelijke tussenko mst in het kader van het
wo o n-werkverkeer, en de so ciale secretariaatsko sten die ero p betrekking hebben.
De to eg ekende bedrag en wo rden berekend per werknemer, naar rato van het aantal werkdag en (met inbeg rip van het
vakantieg eld en de eindejaarspremie), in functie van het arbeidsstelsel en van administratief niveau.
De co ntro le van de bewijsstukken mo et to elaten vast te stellen dat de uitg aven betrekking hebben o p perso neel dat
ing eschakeld is in de vo o rziening en die beantwo o rden aan de g ewestelijke prio riteiten inzake preventie.
Werkingskosten
De in het kader van deze o vereenko mst aanvaardbare werking sko sten o mvatten uitsluitend:

• de ko sten vo o r de supervisie van o f het to ezicht o p perso neel (behalve g emeenschapswachten), die
• rechtstreeks verband ho uden met de o pdrachten van dat perso neel. De financiering van de o pleiding

van de

g emeenschapswachten is het vo o rwerp van een specifieke g ewestelijke tussenko mst; de in het kader van de

• plaatselijke plannen to eg ekende middelen mo g en niet g ebruikt wo rden o m dit type uitg aven te dekken;
• de uitrusting sko sten van de stadswachten: unifo rmen (vereist do o r het ministerieel besluit van de FOD Binnenlandse
Zaken van 7 december 2008) en co mmunicatiemiddelen (GSM o f walkietalkies, en de werking sko sten die ero p
betrekking hebben).
De co ntro le van de bewijsstukken mo et to elaten vast te stellen dat de do o r de beg unstig de vastg eleg de uitg aven werkelijk
verricht werden o m de acties to t stand te breng en waarvo o r de subsidie vo o rzien is. De beg unstig de zal er daarenbo ven o p
to ezien dat de werking suitg aven o p redelijke wijze verricht wo rden, met name in termen van ho eveelheden en met
inachtneming van het o p 4 % vastg esteld plafo nd van de to eg ekende envelo ppe.
Vo o rleg g ing van de stukken
De bewijsstukken mo eten

jaarlijks

ing ediend

wo rden,

uiterlijk

op

31.3.2016,

op

het

vo lg end

adres:

Ge we ste lijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Plaatselijke Besturen - Directie Gesubsidieerde Initiatieven, Kruidtuinlaan
20 te 1035 Brussel.
Bij het do ssier met alle hiero nder beschreven bewijsstukken zal een do o r de Gemeenteo ntvang er (o f zijn g emachtig de
vervang er) do cument g evo eg d wo rden waaruit de co nfo rmiteit van de stukken en de realiteit van de uitg aven blijken.
De beg unstig de zal ervo o r zo rg en dat het vo lledig do ssier in een keer en integ raal ing ediend wo rdt. Geen enkel bijko mend
stuk zal aanvaard wo rden na de hierbo ven vermelde datum.
Wanneer een verantwo o rding sstuk do o r verscheidene subsidiërende o verheden wo rdt g esubsidieerd, mo et o o k de
uitsplitsing tussen de verschillende subsidiërende o verheden vermeld wo rden.
Personeelskosten
Om het juiste g ebruik van de subsidie te staven mo eten, vo o r elk g esubsidieerd perso neelslid, de vo lg ende do cumenten
ing ediend wo rden:

• het arbeidsco ntract o f het uittreksel van de beslissing van het Co lleg e o f van de Gemeenteraad to t
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• aanstelling van de g esubsidieerde werknemer;
• een ko pie van het diplo ma van de werknemer;
• een lo o nfiche waaro p de identiteit van het perso neelslid, de datum van indiensttreding , de eventuele datum van
uitdiensttreding , het bruto lo o n, de werkg eversbijdrag en en de terug betaling en en eventuele premies vermeld staan.
Het te vereffenen bedrag zal berekend wo rden o p basis van deze fiche.
Een g lo baal o verzicht (tabel) van de perso neelsko sten zal duidelijk, vo o r elke werknemer, de vo lg ende elementen
vermelden:

• de perso o nlijke g eg evens (naam en vo o rnaam);
• het administratief niveau;
• de functie;
• de activiteitsperio de;
• het vo o rziene bedrag van de subsidie;
• de to tale vereffende lo o nko sten.
Werkingskosten
Vo o r elke uitg ave mo et een ko pie van de factuur vo o rg eleg d wo rden. Elke factuur mo et aan de beg unstig de g ericht
wo rden.
Alle ko sten die betrekking hebben o p de werking smiddelen mo eten vermeld wo rden in een o verzichtstabel waarin de
verschillende uitg aven, die tussen 1.1.2015 en 31.12.2015 verricht mo eten zijn, chro no lo g isch en g enummerd o pg eno men
zijn.
Artikel 9 Bezwaren
Indien het bedrag van de aanvaarde verantwo o rding sstukken na co ntro le van alle stukken lag er blijkt te zijn dan het bedrag
van de to eg ekende subsidie, zal de subsidie slechts uitbetaald wo rden ten belo pe van de aanvaarde verantwo o rding sstukken.
In ieder g eval zal elke beg unstig de, na de co ntro le van het do ssier van de bewijsstukken, een brief o ntvang en waarin het
definitief to eg ekende bedrag bevestig d wo rdt en waarin de beg unstig de, binnen de 15 dag en, uitg eno dig d wo rdt een
schuldvo rdering met dit bedrag o ver te maken. Vanaf de o ntvang st van deze brief heeft de beg unstig de 15 dag en tijd o m
zijn arg umenten vo o r te leg g en indien hij niet akko o rd g aat met de vo o rg estelde bedrag en.
De bevo eg de o rdo nnateur neemt de eindbeslissing na analyse van de arg umenten van de beg unstig de.
Artikel 10 Verzending van de do cumenten
Alle o fficiële kennisg eving en o f mededeling en die mo eten plaatsvinden o p g ro nd van deze o vereenko mst mo eten o m
g eldig te zijn do o r de partijen naar de vo lg ende adressen verstuurd wo rden:
1. Vo o r het Gewest
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen - Directie Gesubsidieerde Initiatieven
T.a.v. de heer Michel Van der Stichele, Directeur-g eneraal
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
2. Vo o r de Beg unstig de
Co lleg e van Burg emeester en Schepenen van de Gemeente ETTERBEEK
Ouderg hemselaan, 115-117
104 0 Bruxelles
Gedaan en o ndertekend te Brussel in 2 exemplaren o p …
Vo o r het Brussels Ho o fdstedelijk Gewest,
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de Minister-President van het Brussels Ho o fdstedelijk Gewest, belast met Plaatselijke Besturen,

Rudi Vervo o rt

Vo o r de Gemeente ET T ERBEEK,
In o pdracht:
De g emeetesecretaris,

De burg emeester

Christian DEBATY

Vincent DE WOLF

Aldus beslist in o penbare zitting van de Gemeenteraad te Etterbeek o p 15 februari 2016.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
27 stemmers : 27 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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