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OVEREENKOMST
STADSBELEID 2021-2025 / WATERMAAL-BOSVOORDE
Tussen
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, in wiens naam de heer
Rudi Vervoort, minister-president belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme,
de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, hierna 'het
Gewest' genoemd;
en
De gemeente Watermaal-Bosvoorde, vertegenwoordigd door het college van burgemeester en
schepenen, in wiens naam de heer Olivier DELEUZE, burgemeester, en de heer Etienne TIHON,
gemeentesecretaris, optreden, hierna 'de Gemeente' genoemd,
werd het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Teksten die op de overeenkomst van toepassing zijn
Deze overeenkomst wordt geregeld door:









de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering;
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 betreffende het
Stadsbeleid tot uitvoering van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de
stedelijke herwaardering;
de nieuwe gemeentewet van 26 mei 1989;
de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing
zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 92 tot 95;
ter uitvoering van de beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van tot
vaststelling van de duur en van haar beslissing van 5 maart 2020 tot vaststelling van de
bedragen die aan elke gemeente worden toegekend binnen het meerjarenprogramma 20212025 van het 'Stadsbeleid via de ontwikkeling van de wijken';
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van
87.571,91 € aan de gemeente Watermaal-Bosvoorde voor de uitvoering van het
meerjarenprogramma Stadsbeleid 2021-2025.

Artikel 2: Voorwerp van de overeenkomst
Deze overeenkomst bepaalt de nadere regels voor de uitbetaling aan de begunstigde van de subsidie
van het Gewest voor de uitvoering van het meerjarenprogramma Stadsbeleid 2021-2025.
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Artikel 3: Vereffeningswijze van de subsidie
a) Voorschot van 20%:
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 68, § 1 van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende
organisatie van de stedelijke herwaardering kan een voorschot van twintig procent van de
gewestelijke subsidie voor de acties en operaties van de Gemeente toegekend worden aan de
gemeente Elsene na ondertekening van deze overeenkomst. Met deze betaling zal rekening
gehouden worden bij de latere vereffening van de subsidie.
Een vooruitbetaling voor een totaalbedrag van 17.514,38 € wordt toegekend aan de Gemeente.
b) Bijkomende en eindafrekeningen:
De tussentijdse en eindafrekeningen worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van sectie 4,
artikel 28 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19/01/2017 betreffende het
Stadsbeleid.

c) Stukken die bij de betalingsaanvraag dienen te worden voorgelegd
Als u dat wenst, kunt u uw schuldvordering elektronisch versturen, uitsluitend in pdf-formaat en naar
volgend adres: invoice@gob.brussels.
Wij vestigen er uw aandacht op dat u dient te kiezen voor één van de hierboven vermelde opties:
ofwel de versie op papier naar volgend adres: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, dienst
Boekhouding, Iris Tower- Sint-Lazarusplein, 2 te 1035 Brussel, ofwel in pdf-formaat per e-mail.
Om misbruik te voorkomen dient in geval van het aanmaken of wijzigen van bankgegevens een
schriftelijk attest van de begunstigde afzonderlijk naar volgend adres gestuurd te worden:
Master Data – Brussel Financiën en Begroting
Directie van de Boekhouding
Iris Tower
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Artikel 4: Inwerkingtreding en duur van deze overeenkomst
Deze overeenkomst treedt in werking op 01/03/2021 en in overeenstemming met de beslissing van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2020 zal de looptijd eindigen op 28/02/2026. Artikel
65 van de ordonnantie bepaalt een uitvoeringstermijn van 18 maanden voor de verrichtingen.

Artikel 5: Begeleidingscomité
Het begeleidingscomité is samengesteld uit:
-

een vertegenwoordiger van het kabinet van de minister bevoegd voor de stadsherwaardering

-

een vertegenwoordiger van de directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel

-

de door de Gemeente aangestelde coördinator Stadsbeleid.
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Zoals bepaald is in artikel 61, § 4 van de ordonnantie van 6/10/2016 houdende organisatie van de
stedelijke herwaardering, kan de minister, telkens wanneer hij dat nuttig acht, een begeleidingscomité
beleggen met de hoofdbegunstigde - eventueel - vergezeld van één of meer gemachtigde
begunstigden van het stadsbeleidsprogramma voor de ontwikkeling van de wijken om het
stadsherwaarderingsprogramma in kwestie op te volgen.

In drievoud opgemaakt in Brussel op

,

Elk van de partijen erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Rudi VERVOORT,
belast met Territoriale Ontwikkeling en
Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het
Imago van Brussel en Biculturele Zaken van
Gewestelijk Belang

Voor de gemeente Watermaal-Bosvoorde

Olivier DELEUZE

Etienne TIHON

Burgemeester

Gemeentesecretaris
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