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Ontwerp-Besluit - Raad van 09/05/2022

Wijkraad van Neder-over-Heembeek-Mutsaard 2022.- Vervanging van een lid van de Wijkraad.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 120 bis van de nieuwe gemeentewet, dat bepaalt dat de Gemeenteraad adviesraden kan oprichten die raad kunnen
geven over één of meer specifieke vragen;

Gezien het feit dat de Gemeenteraad op haar vergadering van 21 oktober 2019 het Participatiehandvest van de stad Brussel heeft
aangenomen;

Gezien het besluit van het College op haar vergadering van 21 november 2019 om geleidelijk aan in acht wijken Wijkraden op te
richten;

Gezien het besluit van het College op haar vergadering van 21 november 2019 om de algemene organisatie van de Wijkraden goed te
keuren;

Gezien het besluit van de Gemeenteraad van 2 december 2019 om de statuten voor de oprichting van de Wijkraden goed te keuren;

Gelet op de aangepaste verordeningen aangaande de Wijkraden die door het College op zijn vergadering van 20 februari 2020
werden bekrachtigd;

Gelet op de aangepaste statuten van de Wijkraden die de Gemeenteraad op haar vergadering van maandag 2 maart 2020 heeft
aangenomen;

Gezien het besluit van de Gemeenteraad in zijn vergadering van 14 juni 2021 om de leden te verniewen en te benoemen van de teede
jaar van de
wijkraad die in Neder-over-Heembeek - Mutsaard;

Gelet op besluit nr. 196 van 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe versie van het reglement van de Wijkraden
vastgesteld;

Gelet op besluit nr. 55 van 21 februari 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe versie van het reglement van de Wijkraden vastgesteld;

Overwegende dat een aangewezen lid zich om persoonlijke redenen heeft moeten terugtrekken;

Overwegende dat, om over te gaan tot de hernieuwing van een lid, de statuten bepalen dat de ontslagnemende personen moeten
worden vervangen door personen met een gelijkaardig profiel;

Overwegende dat geen enkele andere persoon precies hetzelfde profiel heeft als de te vervangen persoon;

Rekening houdend met de volgorde van belangrijkheid van de eerder vastgestelde criteria, namelijk :
1. Leeftijd
2. Studieniveau
3. Beroep
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4. Taal
5. Gender

Overwegende dat een nieuwe loting is verricht op basis van de reserveprofielen;

Overwegende dat Dhr ZIRARI Adil is aangetrokken omdat hij een gelijkaardig profiel heeft als het ontslagnemend lid en dat hij, na
contact, aanvaard heeft om lid te worden van de Wijktraad Neder-over-Heembeek-Mutsaard;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT:

Enig artikel: De kandidate-burger ZIRARI Adil wordt benoemd tot lid van de Wijkraad van Neder-over-Heembeek-Mutsaard ter
vervanging van Dhr SITKO Kuba.

Bijlagen :
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