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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
GEMEENTE VAN WATERMAAL-BOSVOORDE
Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad
Aanwezig

Cécile Van Hecke, Voorzitter ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Odile Bury, Hang Nguyen, Benoît Thielemans, Jean-François de Le Hoye, Cathy Clerbaux, Daniel
Soumillion, Schepenen ;
Alain Wiard, Philippe Desprez, Jan Verbeke, Jos Bertrand, Tristan Roberti, David Leisterh, Sandra
Ferretti, Laurence Dehaut, Eric Godart, Gabriel Persoons, Alexandre Dermine, Aurélie SAPA
FURAHA, Joëlle Van den Berg, Laura Squartini, Rachida Moukhlisse, Félix Boudru, Florence
Lepoivre, Laurent Van Steensel, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Marie-Noëlle Stassart, Schepen ;
Martin Casier, Christine Roisin, Gemeenteraadsleden.

Zitting van 21.05.19
#Onderwerp : Aaanwijzing van de leden van het “ steuncomité Internationale Solidariteit ” 2017-2019.
Aanwijzing van nieuwe politieke vertegenwoordigers na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.#
Openbare zitting
De Gemeenteraad,
Gezien de Gemeenteraad van 17 januari 2017 die de leden toewijst voor de periode 2017-2019 ;
Gezien de verkiezingsuitslag van oktober 2018 en de behoefte om de politieke leden opnieuw aan te wijzen;
Gezien de beslissing van de Gemeenteraad in zi ng van 18 november 2003 houdende de oprich ng van een
Steuncomité voor Internationale Solidariteit met als missie, de samenstelling en het volgende secretariaat :
1. Missies :
De missies van dit comité bestaat erin advies, aanbevelingen, voorstellen te formuleren voor het
Schepencollege en de Gemeenteraad voor elk ini a ef, project of ondersteuningsvraag met betrekking tot de
Interna onale Solidariteit en dit ten einde de bestaande, evenals nieuwe ini a even te versterken en te
ondersteunen (te ontwikkelen in Watermaal-Bosvoorde of met een land van het Zuiden, en dit in het kader
van een gedecentraliseerde coöperatie).
2. Samenstelling :

•

8 mandatarissen die alle democra sche poli eke par jen vertegenwoordigen in de Gemeenteraad,
aangewezen door de Gemeenteraad, waaronder de Schepen bevoegd in deze materie.

• 10 leden (maximum) uit het verenigingsleven die begaan met deze problematiek in WatermaalBosvoorde (Comité 11.11.11, Amnesty Interna onal, Oxfam-winkel, Ti Suka, de Culturele centra,
het Jeugdhuis,…) ;

• 3 inwoners (zonder gemeentelijk politiekmandaat) die in het bijzonder begaan en competent in
de materie van de Internationale Solidariteit zijn;

• een lid aangewezen door het OCMW.
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De niet gemandateerde leden worden op voorstel van het Schepencollege door de Gemeenteraad voor een
duur van 3 jaar aangewezen.
Het voorzitterschap komt toe aan de Schepen bevoegd in deze materie.
De Commissie vergadert minimaal 2 maal per burgerjaar.
De Commissie kan deskundigen of elke andere persoon waarvan zij acht dat deze kan bijdragen tot de
werkzaamheden uitnodigen.
3. Secretariaat :
Het secretariaat wordt toevertrouwd aan een ambtenaar van het gemeentebestuur.
Op voorstel van het College ;
Gelet op art. 117 van de nieuwe Gemeentewet ;
B E S L I S T
Om volgende leden aan te wijzen voor het "Steuncomité voor Internationale Solidariteit" :

• voor de verenigingen die begaan met de Internationale Solidariteit :
- Magasin du monde « Oxfam », Mevrouw Maggy Leurquin;
- Gemeenschapscentrum « Wabo », de heer Lieven Vanhemelrijck;
- "Kenbé Fèm" vzw, Mevrouw Mikou Brakmans;
- « La Vénerie » Centre Culturel asbl, de Directeur of zijn vertegenwoordiger;
- "Ti Suka" vzw, de heer Mirko Popovitch.

•

als inwoners (zonder gemeentelijk poli ekmandaat) die in het bijzonder begaan zijn met en
competent zijn in de materie van de Internationale Solidariteit zijn :
- De heer Luc Heymans;
- De heer André Bruyneel;
- Mevrouw Annick Vandepoel

• De mandatarissen die alle democra

sche poli eke par jen vertegenwoordigen in de Gemeenteraad,
aangewezen door de Gemeenteraad, waaronder de Schepen bevoegd in deze materie :
- Mevrouw Odile Bury (ECOLO) ;
- Mevrouw Blanche de Pierpont (ECOLO) ;
- Mevrouw Aurelie Sapa, (Ecolo) ;
- Mevrouw Joëlle Mbeka (DEFI);
- De Heer André Balthazart (DEFI);
- Mevrouw Floriane Van Liefferinge (PS);
- De heer Hervé JOURQUIN (GH) ;
- De Heer David WAUTIER (MR-GM);

• Een lid aangewezen door het OCMW,
- Mevrouw Caire Laloux;
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.
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ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitter,
Cécile Van Hecke

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 22 mei 2019
De Gemeentesecretaris,

De afgevaardigde Schepen,

Etienne Tihon

Odile Bury
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