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

Cathy Clerbaux, Voorzitster ;
Olivier Deleuze, Burgemeester ;
Alain Wiard, Anne Depuydt, Cécile Van Hecke, Tristan Roberti, Jean-Manuel Cisey, Benoît
Thielemans, Jan Verbeke, Schepenen ;
José Stienlet, Martine Payfa, Véronique Wyffels, Guillebert de Fauconval, Didier Charpentier, Jos
Bertrand, Martine Spitaels, Michel Kutendakana, David Leisterh, Anne Spaak-Jeanmart, Hugo
Périlleux-Sanchez, Dominique Buyens, Sandra Ferretti, Odile Bury, Gemeenteraadsleden ;
Etienne Tihon, Gemeentesecretaris.

Verontschuldigd

Philippe Desprez, Jean-Marie Vercauteren, Michel Colson, Roland Maekelbergh,
Gemeenteraadsleden.

Zitting van 20.03.18
#Onderwerp : Toepassing aan de vzw "Atout Projet" van het artikel 4 van de wet van 14/11/1983
betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen - Toelage 2018.#
Openbare zitting
De Gemeenteraad,
Gelet op de wet van 14/ 11/1983 betreffende de contrôle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen ;
Gelet op het artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet ;
Gezien de gemeenteraadslaging van 20/12/2016 met betrekking op de verlenging van de conventie
aangegaan tussen de Gemeente Watermaal-Bosvoorde en de vzw “Atout Projet” met betrekking tot de
financierin, de aard van het werk, de verzekering evenals de aanwerving en het ontslag van het personeel en
dit voor de periode 2017 - 2019 ;
Aangezien dat conventioneel de Gemeentelijke administraie gehouden is om jaarlijks de nodige financiële
middelen ter beschikking te stellen ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST
1. De bijzondere toelage van 10.000 € voorzien op het artikel 76103/332-02 van de gewone begroting 2018
toe te kennen aan Atout Projet ;
2. De aanwendingsvoorwaarden van de toelage en de verantwoording geëist van de begunstigde als volgt
vast te leggen :
a) de toelagen mogen uitsluitend aangewend worden voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
genietende vereniging zoals dit word omschreven in haar statuten ;
b) de begunstigde moet volgende documenten voorleggen :
- de rekeningen en de balans met betrekking tot het dienstjaar 2017, samen met het verslag van de
commissarissen belast met het toezicht op de rekeningen, ten laatste op 30 juni 2018 ;
- hierbij dienen gevoegd : een verslag over het beheer (activiteitenverslag) en een verslag over de financiële
toestand ;
c) de begunstigden moet zich alle controlemiddelen voorbehouden, opgenomen in de wet van 14/11/1983,
wanneer hij zelf toekent aan derden.
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De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
23 stemmers : 23 positieve stemmen.
ALDUS GEDAAN EN BERAADSLAAGD IN ZITTING,
DOOR HET RAAD,
De Gemeentesecretaris,
Etienne Tihon

De Voorzitster,
Cathy Clerbaux

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
Watermaal-Bosvoorde, 22 maart 2018
De Gemeentesecretaris,

De afgevaardigde Schepen,

Etienne Tihon

Tristan Roberti
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