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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, Jean Laurent, Rik Baeten, Aziz Es, Schepenen ;
Eliane Paulissen, Françoise Bertieaux, Bernard de Marcken de Merken, André du Bus, Laurent
Vleminckx, Françoise Carton de Wiart, Gisèle Mandaila, Kathy Mottet, Christophe Gasia, MarieLouise Servais, Josianne Pardonge, Damien Gérard, Virginie Taittinger, Christian De Beco, Arnaud
Van Praet, John Buyani Ilungu, Imad Benarafa, Ahmed M’Rabet, Stéphane Van Vaerenbergh, Sandra
Jen, Viviane Scholliers, Farida Tatou, Françoise de Halleux, Gemeenteraadsleden ;
Annick Petit, wnd. gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Marie-Rose Geuten, Colette Njomgang, Schepenen ;
Jean-Luc Robert, Rachid Madrane, Christina Karkan, Gemeenteraadsleden ;
Christian Debaty, Gemeentesecretaris.

Zitting van 25.04.16
#Onderwerp : Wijziging statuten – vzw Atrium La Chasse - de Jacht, nieuwe naam van de vzw
"Entreprendre à Etterbeek - Ondernemen in Etterbeek"#
Openbare zitting

KMO’s en Middenstand
De gemeenteraad,
overwegende dat een subsidie van € 15.000 ten behoeve van de vzw Atrium La Chasse – de Jacht
ingeschreven werd op artikel 520/332-02-03 van de begroting 2016 van de gemeente Etterbeek;
overwegende dat de vzw Atrium La Chasse – de Jacht sinds twee jaar slapend is;
overwegende dat de behoefte aan dynamisering van de wijk dringend wordt;
overwegende het actieplan om de handel te dynamiseren, gesubsidieerd door het Gewest voor een bedrag
van € 80.000 tegen eind 2018 in het kader van het Duurzaam Wijkcontract en dat die subsidie afhangt van het
bestaan van de vzw “Entreprendre à Etterbeek – Ondernemen in Etterbeek”;
overwegende dat het actieplan niet uitgevoerd zal kunnen worden zonder de bovenvermelde subsidie;
aangezien het noodzakelijk zal zijn om drie gemeenteambtenaren te benoemen, een voor de thesaurie en
twee voor het secretariaat op het kantoor van die vzw;
overwegende dat de regel d’Hondt toegepast zal worden voor de vertegenwoordiging van de
gemeenteraadsleden binnen de organen van de vzw;
aangezien die vzw, waarvan het werk gericht zal zijn op de wijk De Jacht, tot doel zal hebben om het
handelsleven in de wijk De Jacht te ondersteunen en te dynamiseren;
aangezien die vzw haar zetel in het gemeentehuis zal hebben en er een uitgerust kantoor ter beschikking zal
zijn van de ontwikkelaar handel op de dienst Middenstand:
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gelet op artikels 93 en 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
BELSIST
de wijziging van de statuten van de vzw “Atrium La Chasse – De Jacht” goed te keuren door
“Entreprendre à Etterbeek – Ondernemen in Etterbeek” te hernoemen.

ze

De Raad keurt de geamendeerde teksten 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, 27 april 2016

De wnd. gemeentesecretaris,

Voor de burgemeester
Bij delegatie,

Annick Petit

Jean Laurent
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