
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    PPAARR  EEXXTTRRAAIITT    DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  

MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  LLUUNNDDII  2299  FFEEVVRRIIEERR  22001166  

  

  

  
AAbbsseenntt  eexxccuusséé  ::  MM..  CCLLAAUUDDEELL  PPaattrriicckk    ((ppoouuvvooiirr  ééccrriitt  àà  MM..  VVAALLDDEENNAAIIRREE    JJeeaann--FFrraannççooiiss))..  
AAbbsseenntt  ::  MM..  SSCCHHNNEEIIDDEERR  AAlleexxaannddrree..  
  
SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  MMaaddaammee  HHEEIITTZZ    CCéélliinnee  
SSeeccrrééttaaiirree  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ::  MMaaddaammee  GGEENNEETT  TThhéérrèèssee..    
  
  
NN°°  11//0022//22001166        AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DDUU  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  2255  
JJAANNVVIIEERR  22001166  
  
LLeess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  nn’’éémmeetttteenntt  aauuccuunnee  oobbsseerrvvaattiioonn  ssuurr  llee  ccoommppttee  rreenndduu  dduu  CCoonnsseeiill  
MMuunniicciippaall  dduu  2255  jjaannvviieerr  22001166  ;;  iill  eesstt  ddoonncc  aapppprroouuvvéé  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé..  
  
  
NN°°  22//0022//22001166          PPRROOGGRRAAMMMMEE  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX  AA  RREEAALLIISSEERR  EENN  FFOORREETT  CCOOMMMMUUNNAALLEE      AANNNNEEEE  
22001166  
  
MMoonnssiieeuurr  GGuuyy  PPAARRMMEENNTTIIEERR,,  ccoonnsseeiilllleerr  mmuunniicciippaall  ddéélléégguuéé,,  ddoonnnnee  lleeccttuurree  dduu  pprrooggrraammmmee  ddee  
ttrraavvaauuxx  àà  rrééaalliisseerr  eenn  ffoorrêêtt  ccoommmmuunnaallee  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001166  ;;  pprrooggrraammmmee    rrééddiiggéé  ppaarr  lleess  
sseerrvviicceess  ddee  ll’’OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddeess  FFoorrêêttss..  
  
LLaa  ccoommmmiissssiioonn  ccoommmmuunnaallee  ddeess  ffoorrêêttss  aa  eexxaammiinnéé  ccee  pprrooggrraammmmee  ccee  lluunnddii  2299  àà  1199  hheeuurreess  1155..    
  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,      
  
AAPPPPRROOUUVVEE  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  ttrraavvaauuxx  àà  rrééaalliisseerr  eenn  ffoorrêêtt  ccoommmmuunnaallee,,  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’aannnnééee  22001166,,  
qquuii  ppeeuutt  ssee  rrééssuummeerr  aaiinnssii  ::    

  
  

..  TTrraavvaauuxx  rrééaalliissééss  ppaarr  lleess  oouuvvrriieerrss  ccoommmmuunnaauuxx  
      ..  EEnnttrreettiieenn  ddeess  rroouutteess  eett  ppiisstteess      1122..990000  €€  
      ..  TTrraavvaauuxx  ttoouurriissttiiqquueess            55..660000  €€  
  
..  TTrraavvaauuxx  rrééaalliissééss  ppaarr  ll’’OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddeess  FFoorrêêttss        
      ..  TTrraavvaauuxx  ddee  mmaaiinntteennaannccee            55..447700  €€  
      ..  TTrraavvaauuxx  ssyyllvviiccoolleess          2299..229900  €€  
  
..  TTrraavvaauuxx  dd’’eexxppllooiittaattiioonn    
  
      ..  EExxppllooiittaattiioonn  ddee  ll’’aaffffoouuaaggee        2299..554455  €€  
      ..  EExxppllooiittaattiioonn  bbooiiss  ffaaççoonnnnééss      6611..000000  €€  
      ..  MMaaîîttrriissee  œœuuvvrree,,  rréécceeppttiioonn  ssttèèrreess  ……    1122..445500  €€  
  
  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  àà  ccee  pprrooggrraammmmee  ddee  ttrraavvaauuxx..  
  
  
  



  
  
NN°°  33//0022//22001166            EETTAATT  DD’’AASSSSIIEETTTTEE  DDEESS  CCOOUUPPEESS  DDEE  BBOOIISS  22001177  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddoonnnnee  lleeccttuurree  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  lleettttrree  dduu  0055  fféévvrriieerr  22001166,,  ttrraannssmmiissee  
ppaarr  ll’’OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddeess  FFoorrêêttss,,    AAggeennccee  VVoossggeess  MMoonnttaaggnnee,,  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ccoouuppeess  àà  aasssseeooiirr  eenn  
22001177  ddaannss  llaa  ffoorrêêtt  ccoommmmuunnaallee  rreelleevvaanntt  dduu  rrééggiimmee  ffoorreessttiieerr..  
  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  
DDEEMMAANNDDEE  àà  ll’’OOffffiiccee  NNaattiioonnaall  ddeess  FFoorrêêttss  dd’’aasssseeooiirr  lleess  ccoouuppeess  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ssoonntt  ddééffiinniieess  ddaannss  
ssoonn  ccoouurrrriieerr,,  ssooiitt  ::  
  
NNaattuurree  ddee  ccoouuppeess              PPaarrcceelllleess  ccoonncceerrnnééeess  
  
AAmméélliioorraattiioonn              99    1155    2266    8855    eett  9900  
RRééggéénnéérraattiioonn              1111  eett  1122  
IIrrrréégguulliièèrree                11      22      77      1166      1177      3300    3344  eett  4444  
  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  àà  cceettttee  qquueessttiioonn..  
  
  
NN°°  44//0022//22001166        BBAAIILL  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  DDUU  DDRROOIITT  DDEE  PPEECCHHEE          RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  iinnffoorrmmee  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  qquuee  llee  bbaaiill  dduu  ddrrooiitt  ddee  ppêêcchhee,,  ccoonnsseennttii  àà  llaa  
SSoocciiééttéé  ddee  PPêêcchhee  ddee  VVEENNTTRROONN,,  rreepprréésseennttééee  ppaarr  ssoonn  PPrrééssiiddeenntt  ::  MMoonnssiieeuurr  PPiieerrrree  TTIISSSSEERRAANNDD,,  eesstt  
aarrrriivvéé  àà  éécchhééaannccee..  
  
CCee  bbaaiill  ddéétteerrmmiinnee  lleess  pprriinncciippaalleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  llooccaattiioonn,,  àà  ll’’aammiiaabbllee,,  dduu  ddrrooiitt  ddee  ppêêcchhee  ddaannss  lleess  
ééttaannggss  eett  lleess  rruuiisssseeaauuxx  ccoommmmuunnaauuxx  ddee  VVEENNTTRROONN..  
  
AA  nnootteerr  qquuee  llaa  ppêêcchhee  pprraattiiqquuééee  ddaannss  ll’’ééttaanngg  ddeess  CChhaauupprrooyyeess  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  
ssppéécciiffiiqquuee  vvaalliiddééee  aavveecc  llaa  SSoocciiééttéé  ddee  PPêêcchhee  ddee  VVEENNTTRROONN..  
  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,    
  
DDEECCIIDDEE  ddee  rreennoouuvveelleerr  llee  bbaaiill  ddee  llooccaattiioonn  dduu  ddrrooiitt  ddee  ppêêcchhee,,  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  ddee  PPêêcchhee  ddee  
VVEENNTTRROONN,,  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  ssiixx  aannnnééeess,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  jjaannvviieerr  22001166..  
  
FFIIXXEE  llee  llooyyeerr  aannnnuueell  ddûû  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé  ddee  PPêêcchhee  ddee  VVEENNTTRROONN,,  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  7755,,0000  €€  ;;  ccee  llooyyeerr  
sseerraa  rréévviissaabbllee  ttoouuss  lleess  ttrrooiiss  aannss,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vvaarriiaattiioonn  ddee  ll’’iinnddiiccee  ggéénnéérraall  ddeess  pprriixx  àà  llaa  
ccoonnssoommmmaattiioonn  hhoorrss  ttaabbaacc  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  mméénnaaggeess  ((iinnddiiccee  ppuubblliiéé  ppaarr  ll’’IINNSSEEEE))  ;;    
  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llee  bbaaiill  qquuii  sseerraa  ééttaabbllii  eennttrree  llaa  SSoocciiééttéé  ddee  PPêêcchhee  ddee  
VVEENNTTRROONN  eett  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  VVEENNTTRROONN..  
  
  
  
NN°°  55//0022//22001166          CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  MMIISSEE  AA  DDIISSPPOOSSIITTIIOONN  DD’’UUNNEE  PPAARRTTIIEE  DDUU  BBAATTIIMMEENNTT  
SSIITTUUEE  AA  LL’’EEXX    SSCCIIEERRIIEE  CCOOMMMMUUNNAALLEE  EENN  FFAAVVEEUURR  DDEE  LLAA  SSOOCCIIEETTEE  DDEE  CCHHAASSSSEE  VVEETTEERRNNAATTEE..  
  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  eett  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  
DDOONNNNEE  ssoonn  aaccccoorrdd  ppoouurr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  dd’’uunnee  ppaarrttiiee  
dduu  bbââttiimmeenntt  ddee  ll’’eexx  sscciieerriiee  ccoommmmuunnaallee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  SSoocciiééttéé  ddee  CChhaassssee  VVéétteerrnnaattee  ;;    



  
PPRREECCIISSEE  qquuee  cceettttee  ccoonnvveennttiioonn  eesstt  ccoonncclluuee  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  dd’’uunn  aann  eett  qquu’’eellllee  ssee  rreennoouuvveelllleerraa  ppaarr  
ttaacciittee  rreeccoonndduuccttiioonn  ;;  
  
FFIIXXEE  llaa  rreeddeevvaannccee  aannnnuueellllee  dduuee  ppaarr  llaa  SSoocciiééttéé  ddee  CChhaassssee  àà  llaa  ccoommmmuunnee  àà  llaa  ssoommmmee  ddee  11  000000  €€  
((ssaannss  aauuggmmeennttaattiioonn  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’aannnnééee  22001155))  ,,  
  
PPRREECCIISSEE  ééggaalleemmeenntt  qquuee  ll’’aarrttiiccllee  1166  ddee  cceettttee  ccoonnvveennttiioonn  eesstt  rrééddiiggéé  aaiinnssii  ««  EEnn  ccaass  ddee  nnoonn--rreessppeecctt  
ppaarr  ll’’uunnee  ddeess  ppaarrttiieess  ddee  ll’’uunnee  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn,,  cceellllee--ccii  
sseerraa  rrééssiilliiééee  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt,,  yy  ccoommpprriiss  ppoouurr  uunn  mmoottiiff  dd’’iinnttéérrêêtt  ggéénnéérraall,,  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  
uunn  mmooiiss    ((eett  nnoonn  1155  jjoouurrss))    ssuuiivvaanntt  ll’’eennvvooii  ppaarr  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  dd’’uunnee  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  
aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ccoonntteennaanntt  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  dd’’aavvooiirr  àà  eexxééccuutteerr  eett  rreessttééee  ssaannss  eeffffeett  ……....  
  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  qquuii  sseerraa  ééttaabblliiee..  
  
  
  
NN°°  66//0022//22001166      RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDUU  CCOONNTTRRAATT  ««  EENNFFAANNCCEE  JJEEUUNNEESSSSEE  »»  AAVVEECC  LLAA  CCAAIISSSSEE  
DD’’AALLLLOOCCAATTIIOONNSS  FFAAMMIILLIIAALLEESS  DDEESS  VVOOSSGGEESS  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  aauuxx  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  qquuee    llee  CCoonnttrraatt  EEnnffaannccee  JJeeuunneessssee  eesstt  uunn  
ddiissppoossiittiiff  ddoonntt  llaa  ccoommmmuunnee  ééttaaiitt  ssiiggnnaattaaiirree  aavveecc  llaa  CCAAFF  jjuussqquu’’aauu  3311  ddéécceemmbbrree  22001155..  LLee  CCoonnttrraatt  
EEnnffaannccee  JJeeuunneessssee  vviissee  àà  ssoouutteenniirr  lleess  ccoolllleeccttiivviittééss  qquuii  ss’’eennggaaggeenntt  àà  ddéévveellooppppeerr  uunnee  ppoolliittiiqquuee  
eennffaannccee  jjeeuunneessssee..    
  
LLee  ccoonnttrraatt  EEnnffaannccee  JJeeuunneessssee  aarrrriivvee  àà  éécchhééaannccee  llee  3311//1122//22001155..  AAffiinn  ddee  mmaaiinntteenniirr  ll’’eennggaaggeemmeenntt  
ffiinnaanncciieerr  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ppeettiittee  eennffaannccee,,  ddee  ll’’eennffaannccee  eett  ddee  llaa  jjeeuunneessssee,,  iill  eesstt  
eennvviissaaggéé  ddee  llee  rreennoouuvveelleerr..  
  
DDaannss  cceettttee  ppeerrssppeeccttiivvee,,  iill  eesstt  pprrooppoosséé  ddee  ::    
  
..  ssoolllliicciitteerr  aauupprrèèss  ddee  llaa  CCaaiissssee  dd’’AAllllooccaattiioonnss  FFaammiilliiaalleess,,  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  CCoonnttrraatt  EEnnffaannccee  
JJeeuunneessssee  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  qquuaattrree  aannnnééeess  ((22001166  --22002200)),,  
  
..  mmaaiinntteenniirr  lleess  sseerrvviicceess  eexxiissttaannttss  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  eett  aaccccoommppaaggnneerr  lleess  aaccttiioonnss  
nnoouuvveelllleess  rreetteennuueess  aauu  vvuu  ddeess  ccrriittèèrreess  dd’’éélliiggiibbiilliittéé  ffiixxééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  dduu  ««  CCoonnttrraatt  EEnnffaannccee  
JJeeuunneessssee  »»..  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  lleess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  llaa  ccoommmmuunnee,,  llee  sscchhéémmaa  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  mmiiss  eenn  ppllaaccee,,  ssoonn  ttaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  lloorrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ccoonnttrraaccttuueellllee  
pprrééccééddeennttee,,  lleess  eeffffeettss  aatttteenndduuss,,  lleess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss,,  eett  iinnvviittee  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  àà  ssee  
pprroonnoonncceerr  ssuurr  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ccee  ccoonnttrraatt..  
  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  
AAPPPPRROOUUVVEE  llee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  CCoonnttrraatt  EEnnffaannccee  JJeeuunneessssee  22001166--22002200,,  
  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  aafffféérreennttss  àà  cceettttee  ddéécciissiioonn..    
  
  
NN°°  77//0022//22001166          RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDEE  LL’’AADDHHEESSIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNEE  AAUU  SSAATTEESSEE  
  
AAffiinn  ddee  rreessppeecctteerr  llaa  LLooii  ssuurr  ll’’EEaauu  dduu  3300  ddéécceemmbbrree  22000066,,  llee  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  ddeess  VVoossggeess  aa  
mmiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  ccoommmmuunneess  vvoossggiieennnneess  uunnee  aassssiissttaannccee  tteecchhnniiqquuee  ddaannss  lleess  ddoommaaiinneess  ddee  



ll’’aassssaaiinniisssseemmeenntt,,  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  llaa  rreessssoouurrccee  eenn  eeaauu  eett  ddee  ll’’eennttrreettiieenn  ddeess  mmiilliieeuuxx  
aaqquuaattiiqquueess..  
  
PPaarr  ddéélliibbéérraattiioonn  dduu  11eerr  aaooûûtt  22001122,,  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  VVEENNTTRROONN  aavvaaiitt  ssiiggnnéé  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llee  
DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  VVoossggeess,,  ccee  qquuii  aa  ppeerrmmiiss  dd’’oobbtteenniirr  uunn  ssoouuttiieenn  ssppéécciiffiiqquuee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  dduu  
SSAATTEESSEE,,  ssuurr  llaa  ppéérriiooddee  ddee  22001133--22001155..  
  
IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  rreennoouuvveelleerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  aavveecc  llee  DDééppaarrtteemmeenntt  ddeess  VVoossggeess,,  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  
bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll’’aaiiddee  ddeess  tteecchhnniicciieennss  dduu  SSAATTEESSEE  ;;  ppoouurr  uunnee  nnoouuvveellllee  ppéérriiooddee  ddee  ttrrooiiss  aannss,,  ssooiitt  
22001166  ––  22001188..  
  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  
  
DDEECCIIDDEE  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé  ddee  rreennoouuvveelleerr  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  aauu  SSAATTEESSEE,,  ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  
ttrrooiiss,,  ssooiitt  22001166  ––  22001177  eett  22001188,,  
  
AAUUTTOORRIISSEE  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  iinntteerrvveenniirr..    
  
  
NN°°  88//0022//22001166          SSIIVVUU  TTOOUURRIISSMMEE  HHAAUUTTEESS  VVOOSSGGEESS      MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  SSTTAATTUUTTSS      
RREEPPRREESSEENNTTAATTIIOONN  AAUU  CCOOMMIITTEE  SSYYNNDDIICCAALL    
  
PPaarr  ccoouurrrriieerr  dduu  1199  jjaannvviieerr  22001166,,  llee  SSIIVVUU  TToouurriissmmee  HHaauutteess  VVoossggeess  aa  ddeemmaannddéé  qquuee  llee  CCoonnsseeiill  
MMuunniicciippaall  ddee  VVEENNTTRROONN  ssee  pprroonnoonnccee  ssuurr  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss  dduu  SSIIVVUU..  CCeettttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  
ppoorrttaaiitt  ssuurr  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  aauu  ccoommiittéé  ssyynnddiiccaall..    
  
OOrr,,  MMoonnssiieeuurr  llee  PPrrééffeett  ddeess  VVoossggeess  aa  ttrraannssmmiiss  uunn  ccoouurrrriieerr  llee  1100  fféévvrriieerr  22001166  àà  MMoonnssiieeuurr  llee  
PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSIIVVUU  TToouurriissmmee  HHaauutteess  VVoossggeess..  
  
  IIll  eenn  rrééssuullttee  qquuee  cceettttee  qquueessttiioonn  ddooiitt  êêttrree  rreettiirrééee  ddee  ll’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  ccee  ssooiirr..  
  
  
  
NN°°  99//0022//22001166        MMOOTTIIOONN  CCOONNTTRREE  LLAA  FFEERRMMEETTUURREE  DDEE  LLAA  MMAATTEERRNNIITTEE  DDEE  RREEMMIIRREEMMOONNTT  
  
  
MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  rraappppeellllee  aauuxx  ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  qquuee  lleess  sseerrvviicceess  ddee  ll’’AAggeennccee  RRééggiioonnaallee  ddee  
SSaannttéé  oonntt  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  mmuuttuuaalliisseerr  lleess  aaccttiivviittééss  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ffiilliièèrree  ggyynnééccoollooggiiee,,  oobbssttééttrriiqquuee  eett  
ppééddiiaattrriiee  ddeess  cceennttrreess  hhoossppiittaalliieerrss  ddee  RReemmiirreemmoonntt  eett  dd’’EEppiinnaall  ;;  ccee  qquuii  eennttrraaiinneerraaiitt  llaa  ffeerrmmeettuurree  ddee  
llaa  mmaatteerrnniittéé  ddee  RReemmiirreemmoonntt..    
  
EEttaanntt  ddoonnnnéé  qquuee  llaa  mmaatteerrnniittéé  ddee  RReemmiirreemmoonntt,,  rreeccoonnnnuuee  ppoouurr  ssaa  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aassssuurree  880000  
aaccccoouucchheemmeennttss  ppaarr  aann  qquuaanndd  llaa  mmaatteerrnniittéé  ppuubblliiqquuee  dd’’EEppiinnaall  eenn  aassssuurree  550000..  EEnn  rraaiissoonn  ddee  
ll’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddeess  pprraattiicciieennss,,  ddee  llaa  bboonnnnee  ggeessttiioonn  ddeess  ddiirreeccttiioonnss  ssuucccceessssiivveess  eett  ddeess  aaccttiioonnss  
iinnnnoovvaanntteess  ddéévveellooppppééeess  eenn  mmaatteerrnniittéé  eett  nnééoonnaattoollooggiiee,,  llaa  mmaatteerrnniittéé  ddee  RReemmiirreemmoonntt  ccoonnssttiittuuee  uunn  
ssiittee  ttrrèèss  aattttrraaccttiiff  qquuii  rraayyoonnnnee  aauu--ddeellàà  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  HHaauuttee  SSaaôônnee..    
  
CCeettttee  ffeerrmmeettuurree  ssuusscciittee  ddeess  iinnqquuiiééttuuddeess  eexxttrrêêmmeemmeenntt  vviivveess  qquuaanntt  àà  ll’’aavveenniirr  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  ssooiinnss  
ppoouurr  nnooss  ccoonncciittooyyeennss..  
  
LLee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  mmaatteerrnniittééss  ddee  RReemmiirreemmoonntt  eett  EEppiinnaall  aalllloonnggeerraaiitt  ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt  lleess  
ddiissttaanncceess  ppoouurr  lleess  aaccccoouucchheemmeennttss..  LL’’hhôôppiittaall  ddee  RReemmiirreemmoonntt  rraayyoonnnnee  ssuurr  pplluuss  ddee  5500  kkmm  ssuurr  uunn  
bbaassssiinn  ddee  vviiee  ddee  pplluuss  ddee  110000  000000  ppaattiieennttss..  LLaa  mmaatteerrnniittéé  aaccccuueeiillllee  mmêêmmee  ddeess  mmèèrreess  ddee  ffaammiillllee  dduu  
NNoorrdd  ddee  llaa  HHaauuttee  SSaaôônnee..  



SSaa  ffeerrmmeettuurree  pprroovvooqquueerraaiitt  uunn  aaccccrrooiisssseemmeenntt  ccoonnssiiddéérraabbllee  ddeess  zzoonneess  bbllaanncchheess  ssuurr  llee  sseecctteeuurr  ddee  
llaa  MMoonnttaaggnnee..  NNoouuss  ddeemmaannddoonnss  qquuee  ll’’AARRSS  pprreennnnee  eenn  ccoommppttee  llaa  nnoottiioonn  dd’’eexxcceeppttiioonn  
ggééooggrraapphhiiqquuee  eett  ddee  tteemmppss  ddee  ppaarrccoouurrss  eennttrree  llee  lliieeuu  ddee  rrééssiiddeennccee  dduu  ppaattiieenntt  eett  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ll’’aaccccuueeiilllliirr..  LLaa  ffeerrmmeettuurree  ddee  llaa  mmaatteerrnniittéé  ddee  RReemmiirreemmoonntt  mmeettttrraaiitt  eenn  ddaannggeerr  nnooss  
ppooppuullaattiioonnss  ddee  mmoonnttaaggnnee,,  ccoonnttrraaiinntteess  ppaarr  ddeess  ccrriittèèrreess  dd’’aallttiittuuddee,,  ddee  mmééttééoorroollooggiiee  eett  ddee  tteemmppss  
ddee  ppaarrccoouurrss  ssppéécciiffiiqquueess,,  ssaannss  ppaarrlleerr  ddee  ll’’aafffflluueennccee  ttoouurriissttiiqquuee  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ssuurr  nnooss  
sseecctteeuurrss..    
LLaa  ffeerrmmeettuurree  ddee  llaa  mmaatteerrnniittéé  pprroovvooqquueerraaiitt  llaa  ddiissppaarriittiioonn  dd’’aauuttrreess  sseerrvviicceess  ddee  nnééoo--nnaattaalliittéé,,  ddee  
ccaannccéérroollooggiiee  dduu  sseeiinn,,  ddee  ppééddiiaattrriiee,,  ddee  cchhiirruurrggiiee  ggyynnééccoollooggiiqquuee,,  dd’’aanneesstthhééssiiee  eett  llaa  mmaaiissoonn  ddee  
nnaaiissssaannccee..    
  
FFeerrmmeerr  RREEMMIIRREEMMOONNTT  sseerraaiitt  ééggaalleemmeenntt  uunn  nnoonn--sseennss  ffiinnaanncciieerr,,  uunnee  mmaauuvvaaiissee  uuttiilliissaattiioonn  ddee  
ll’’aarrggeenntt  ppuubblliicc,,  eett  nnee  ccoonndduuiirraaiitt  cceerrttaaiinneemmeenntt  ppaass  aauuxx  ééccoonnoommiieess  ssoouuhhaaiittééeess  ppaarr  ll’’AAggeennccee  
RRééggiioonnaallee  ddee  SSaannttéé..    
  
PPaarr  aaiilllleeuurrss,,  ll’’ééqquuiippee  ddee  llaa  mmaatteerrnniittéé  dduu  cceennttrree  hhoossppiittaalliieerr  ddee  RReemmiirreemmoonntt  rreepprréésseennttee  eennvviirroonn  8800  
eemmppllooiiss,,  ttoouuss  sseecctteeuurrss  ccoonnffoonndduuss..  VVuu  llaa  ssiittuuaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  ddééjjàà  ddiiffffiicciillee  ssuurr  nnoottrree  sseecctteeuurr,,  
nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  nnoouuss  ppeerrmmeettttrree  ddee  ppeerrddrree  eennccoorree  ddee  ssii  pprréécciieeuuxx  eemmppllooiiss..    
  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  àà  ll’’uunnaanniimmiittéé,,  
  
DDEEMMAANNDDEE  llee  mmaaiinnttiieenn  àà  RREEMMIIRREEMMOONNTT  ddeess  aaccttiivviittééss  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  ffiilliièèrree  ggyynnééccoollooggiiee,,  
oobbssttééttrriiqquuee  eett  ppééddiiaattrriiee  dduu  CCeennttrree  HHoossppiittaalliieerr  ddee  RReemmiirreemmoonntt..    
  
  
  
NN°°  1100//0022//22001166        QQUUEESSTTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
  
  
..  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  ddoonnnnee  lleeccttuurree  dduu  ccoouurrrriieerr  ttrraannssmmiiss  ppaarr  ll’’aassssoocciiaattiioonn  AADDAAVVIIEE,,  qquuii  rreemmeerrcciiee  lleess  
ccoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  ppoouurr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunnee  ssuubbvveennttiioonn  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  5500  €€  eenn  22001155..  
  
..  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  iinnffoorrmmee  ll’’aasssseemmbbllééee  ccoommmmuunnaallee  qquu’’uunnee  eennqquuêêttee  ppuubblliiqquuee  ssee  ddéérroouulleerraa  àà  llaa  
MMaaiirriiee  ddee  VVEENNTTRROONN,,  dduu  1144  mmaarrss  aauu  1155  aavvrriill  22001166,,  aauu  ssuujjeett  ddee  ll’’aaccccèèss  rroouuttiieerr  eett  ppaarrkkiinnggss  ssuurr  llaa  
ssttaattiioonn  ddee  FFrrèèrree  JJoosseepphh..    LLeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  llee  ssoouuhhaaiitteenntt  ppoouurrrroonntt  ccoonnssuulltteerr  ccee  pprroojjeett  àà  llaa  
MMaaiirriiee,,  aauuxx  hheeuurreess  dd’’oouuvveerrttuurree  aauu  ppuubblliicc,,  eett  ccoonnssiiggnneerr  lleeuurrss  éévveennttuueelllleess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  llee  
rreeggiissttrree  dd’’eennqquuêêttee..      
  
  
  
  
LLaa  ssééaannccee  eesstt  lleevvééee  àà  2200  hheeuurreess  3355..  
  
  
  
  
              FFaaiitt  àà  VVEENNTTRROONN,,  llee  0044  mmaarrss  22001166  
  
                  LLee  MMaaiirree,,  
  
  
  
                  JJCC    DDOOUUSSTTEEYYSSSSIIEERR    
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  


