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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, 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, Christian De Beco, Arnaud Van
Praet, John Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra Jen,
Viviane Scholliers, Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Annick Petit, wnd. gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Marie-Rose Geuten, Schepen ;
Françoise Bertieaux, Rachid Madrane, Virginie Taittinger, Farida Tatou, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 18.01.16
#Onderwerp : Voorstel tot wijziging n°1 van het Programma van het Duurzaam Wijkcontract (DWC)
“Jacht - Gray”#
Openbare zitting

Duurzamewijkcontracten
De gemeenteraad,
gelet op de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28/01/2010 houdende de organisatie
van de stedelijke herwaardering, gewijzigd op 06/12/2012;
gelet op het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 27/05/2010 tot uitvoering van
voornoemde ordonnantie en in het bijzonder artikels 11 en 32:

•

Artikel 11: “De gemeente [kan] het stedelijke herwaarderingsprogramma wijzigen of aanvullen, op
voorwaarde dat deze wijziging of aanvulling, zonder verhoging van de toegekende subsidies, door de
Minister wordt goedgekeurd tijdens het tweede jaar (n.v.d.r.: 2016) te rekenen vanaf de begindatum van
het programma. De Minister spreekt zich uit binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de aanvraag”,

•

Artikel 32: “Elke wijziging aan het programma wordt vóór zijn goedkeuring door de gemeenteraad,
voorgesteld aan de algemene wijkvergadering en ter advies voorgelegd aan de wijkcommissie”;
gelet op de goedkeuring van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van het Programma van het Duurzaam
Wijkcontract (DWC) “Jacht-Gray” op 18/12/2014 ;
gelet op het Begeleidingscomité van het DWC “Jacht-Gray” dat op 28 oktober 2015 plaatsvond tussen
vertegenwoordigers van de gemeente en het gewest;
gelet op het hierbij gevoegde ontwerpverslag van de Wijkcommissie van het DWC “Jacht-Gray” die op 7
december 2015 plaatsvond;
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gelet op de av (algemene vergadering) van het DWC “Jacht-Gray” die plaatsvond op 15 december 2015 en
waarop het voorstel tot wijziging n°1 van het Programma van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) “JachtGray” voorgesteld werd;
BESLIST

• om het voorstel tot wijziging n°1 van het Programma van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) “JachtGray” zoals nauwkeuriger beschreven in de twee bijgevoegde documenten, genoemd:

• DWC “Jacht-Gray” in Etterbeek, totale ontwerpbegroting, voorstel tot wijziging n°1,
• Gemeente Etterbeek – Duurzaam Wijkcontract “Jacht-Gray”, Stedelijk
Herwaarderingsprogramma – Voorstel tot wijziging n°1 (toelichtende nota)
aan te nemen;

• en geeft toestemming om deze

beslissing door te geven aan de gewestelijke overheid met het oog

op haar goedkeuring.

De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
30 stemmers : 30 positieve stemmen.

ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 19 januari 2016
De wnd. gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Annick Petit

Vincent De Wolf
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