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Zitting van 27.06.16
#Onderwerp : Duurzaam Wijkcontract “Jacht-Gray” – Microprojecten “Ateliers de yoga et de
relaxation pour les enfants et les mamans”, “Atelier musical intergénérationnel”, “Zin in een groenere
buurt”, “Mise en valeur pour tous les archives de la Maison et du Parc Hap”: ondertekening van
akkoorden met de gemeente Etterbeek#
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 Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27/05/2010 tot uitvoering van
voornoemde ordonnantie;
gelet op de goedkeuring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van het programma van het Duurzaam
Wijkcontract “Jacht-Gray” op 18/12/2014 ;
overwegende het socio-economische project “oproep tot (micro)projecten” opgenomen in het programma van
het Duurzaam Wijkcontract “Jacht-Gray” (projectfiche 5.5);
gelet op het reglement voor de toekenning van subsidies aan (micro)projecten in het kader van het Duurzaam
Wijkcontract “Jacht-Gray”, goedgekeurd door de gemeenteraad van 02/03/2015, en in het bijzonder artikel
37:
Artikel 37. Na goedkeuring van de kandidatuur, eventueel onder voorwaarden, ondertekent de
projectdrager een overeenkomst met de gemeente Etterbeek.
overwegende dat het selectiecomité “Microprojecten” op 26 april 2016 bijeengekomen is en zijn
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aanbevelingen in verband met de onderzochte kandidaturen voor microprojecten doorgegeven heeft aan het
college van burgemeester en schepenen;
overwegende de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 05/05/2016 om de
volgende microprojecten te selecteren (zie bijgevoegde documenten voor meer details):
Naam van het project

Project- drager

Ateliers de yoga et de relaxation pour
Au Cœur de Soi vzw
les enfants et les mamans
Atelier musical intergénérationnel

Mevr. Véronique Goussard

Zin in een groenere buurt

Wijkhuis Chambéry

Mise en valeur pour tous des archives Mevr. Marie-Pierre Dusausoy
de la Maison et du Parc Hap
en dhr. Jean-Marie Bailly
TOTAAL

Toegekende Resultaat van de
subsidie (€ ) selectie
Selectie met
2.250
specifieke
voorwaarden
Selectie met
1.250
specifieke
voorwaarden
Selectie met
54 8
specifieke
voorwaarden
Selectie met
2.500
specifieke
voorwaarden
6.54 8

overwegende dat de beschikbare kredieten om deze subsidies toe te kennen maximum 80.000 euro bedragen
tussen 2015 en 2018, waarvan minimaal 20.000 euro voor 2016, ondergebracht bij begrotingsartikel 930205
“DWC – Oproep tot microprojecten” waarvan 2.500 euro afgetrokken moet worden in het kader van de
eerste oproep tot microprojecten van januari 2016 waardoor een beschikbaar saldo van minimaal 17.500 euro
overblijft voor deze oproep tot microprojecten van april 2016;
BESLIST
om een akkoord te sluiten met de microprojecten “Ateliers de yoga et de relaxation pour les enfants et les
mamans”, “Atelier musical intergénérationnel”, “Zin in een groenere buurt”, “Mise en valeur pour tous les
archives de la Maison et du Parc Hap” (zie bijgevoegde documenten).
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
31 stemmers : 31 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING.
De wnd. gemeentesecretaris,
Annick Petit

De burgemeester-voorzitter,
Vincent De Wolf

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Etterbeek, 30 juni 2016
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

Christian Debaty

Vincent De Wolf
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