
Aanhangsel bij de operationele overeenkomst
HOTEL BELVUE PROJECT

SA  HOTELLINGEN  (BCE  0506.725.327)  waarvan  de  maatschappelijke  zetel  gevestigd  is  te  1080
Brussel,  Evariste  Pierronstraat  1  en  rechtsgeldig  vertegenwoordigd  wordt  door  de  heer  Serge
SCHULTZ in zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder, hierna genoemd de "Hotelhouder",

en,

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek, waarvan het gemeentehotel gelegen is te 1080 Brussel, rue du
Comte de Flandre, 20, hier vertegenwoordigd door mevrouw Catherine MOUREAUX, burgemeester,
bijgestaan door de heer Gilbert HILDGEN in zijn hoedanigheid van waarnemend gemeentesecretaris,
en dit, krachtens de beraadslaging van de gemeenteraad van ....  en krachtens artikel 109 van de
nieuwe gemeentewet, hierna genoemd "de gemeente",

en 

De vereniging van publiek recht Bruss'help, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000
BRUSSEL, rue de l'Association 15, BCE n° 0723.632.965, vertegenwoordigd door François BERTRAND,
Bestuurder en Pierre VERBEEREN, Voorzitter, hierna te noemen "Bruss'help". 

En,

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gevestigd
Belliardstraat  71  te  1040  ETTERBEEK,  vertegenwoordigd  door  Nathalie  NOËL,  hoofdambtenaar,
hierna "COCOM" genoemd.

En,

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijke Actie, gevestigd Alphonse Vandenpeereboomstraat
14  te  1080  Sint-Jans-Molenbeek,  vertegenwoordigd  door  Gérardine  Bastin,  voorzitter,  hierna  te
noemen "OCMW".
 

I. STAAT HET VOLGENDE:

De sociale partners hebben een operationele overeenkomst ondertekend over de "Hotel Belvue"-
regeling voor de opvang en huisvesting van daklozen in het Hotel Belvue.

De opvang van deze daklozen vindt plaats in de periode van 1 december 2021 tot en met 30 april
2022.

Met  deze  wijziging  wordt  beoogd  deze  exploitatieovereenkomst  aan  te  vullen  met  een  aantal
bepalingen  betreffende  de  vergoeding  van  de  hotelhouder  voor  de  geleverde  prestaties  en  de
verrichte diensten gedurende de periode van de bovengenoemde exploitatieovereenkomst.

De overige bepalingen van de Operationele Overeenkomst blijven ongewijzigd.



II. IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 

De sociale partners wensen de volgende voorwaarden op te nemen in de exploitatieovereenkomst
"Hotel Belvue-regeling" om de goede uitvoering ervan te waarborgen.

Deze voorwaarden zijn als volgt 

1.  de gemeente betaalt  de hotelhouder een vergoeding van 25,00 euro per dag en per effectief
bezette kamer;

2. De hotelhouder zal (onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid) de aanwezigheid van personeel
organiseren en verzekeren voor de volgende diensten 
- op weekdagen van 17.00 tot 09.00 uur.
- in het weekend van 17.00 uur op vrijdag tot 09.00 uur op maandag
- op officiële feestdagen: van 17.00 uur op de dag ervoor tot 9.00 uur op de dag erna

3. Het hotel verzorgt ontbijt, lunch en diner zonder bediening en wordt gefactureerd tegen kostprijs
op basis van de factuur van de cateraar. 

De facturen van de hotelhouder voor de geleverde diensten en prestaties worden toegezonden aan
de gemeente, die ze na controle zal betalen.

Artikel 2 

De sociale partners erkennen dat deze aanvullende bepalingen de exploitatieovereenkomst "Hotel
Belvue" aanvullen en er een integrerend deel van uitmaken.

Gedaan te Brussel, op [...], in zoveel exemplaren als er partijen zijn, waarbij elke partij de ontvangst
van haar eigen exemplaar bevestigt.

Voor de hotelier

De heer Serge SCHULTZ

Directeur

 

Voor de gemeente

Mevrouw Catherine MOUREAUX De heer Gilbert HILDGEN

Bourgmestre Secrétaire communal f.f.



Voor Bruss'help

François BERTRAND en Pierre VERBEEREN

Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Nathalie NOEL

Voor het OCMW van de gemeente Molenbeek-Saint Jean

Gérardine BASTIN, voorzitter


