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Zitting van 24.10.19

#Onderwerp : Duurzaam wijkcontract "Morichar-Voorplein". Aanhangsel aan het reglement inzake
toekenning van gemeentelijke premies voor het "verven van de gevels van de Fortstraat", die zich binnen
de perimeter van het wijkcontract Voorplein-Morichar bevinden.Goedkering.#

Openbare zitting

Wijkcontract

Gelet op het vierjarenprogramma van het Duurzaam Wijkcontract "Voorplein-Morichar 2015/2019-2021”, goedgekeurd
door de Gemeenteraad van 29 oktober 2015 en bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10
december 2015;
 
Gelet op de projectfiche “Kleurgevels in de Fortstraat” van 16 oktober 2017, een project dat wordt gedragen door de
vzw ERU, Willem Tellstraat 57 te Sint-Gillis;
 
Gelet op de beslissing d.d. 31 januari 2019 tot vaststelling van het reglement inzake toekenning van gemeentelijke
premies voor het "verven van de gevels van de Fortstraat", die zich binnen de perimeter van het wijkcontract
Voorplein-Morichar bevinden en de bijlagen 1 tot 4;
 
Overwegende dat, om de vzw ERU in staat te stellen haar project tot een goed einde te brengen, de dienst
wijkcontracten en de vzw ERU hebben beslist de in het reglement bepaalde termijnen te verlengen met een
aanhangsel, dat als volgt luidt:
 
- Artikel 3 " Duur van de operatie"  voor  het "verven van de gevels" is vervangen door de duur die is vastgesteld op 1
februari 2020, uiterste datum waarop de werken moeten zijn gestart.
- Artikel 10 "Werf – werken" is vervangen door : De aanvrager moet uiterlijk op 1 februari 2020 de werkzaamheden
laten opstarten door een bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven beroepsbeoefenaar met een actief
btw-nummer, volgens de regels van de kunst en met inachtneming van de geldende reglementering, aanbevelingen en
voorschriften, met name op vlak van stedenbouw, bouwplaatsen, milieu, huisvesting en brandpreventie.
- Artikel 12  "Inschrijvingsprocedure en tijdsschema van het verfproject", §8 is vervangen door: Indien de premie wordt
toegekend, gaan de werken uiterlijk op 1 februari 2020 van start.
- Artikel 13 "Inwerkingtreding van het reglement" is vervangen door: Dit reglement treedt in werking op 31 januari 2019
voor een termijn die afloopt op 29 februari 2020.
 
BESLUIT
1. het aanhangsel vastleggen aan het reglement inzake toekenning van gemeentelijke premies voor het "verven van
de gevels van de Fortstraat", die zich binnen de perimeter van het wijkcontract Voorplein-Morichar bevinden;
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30 stemmers : 30 positieve stemmen.

De Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Burgemeester,

Charles PICQUÉ
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