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Toelage 2022 - Projectoproep 2022 - Gender en Stedenbouw - Toekenning toelage 80.000 EUR

De Gemeenteraad,

Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet ;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op het gebruik van sommige toelagen ;

Overwegende dat stedenbouw en architectuur historisch, en nog steeds, overwegend mannelijke aangelegenheden zijn ;

Overwegende dat dit maakt dat de stad en de publieke ruimte vanuit mannelijk perspectief werden ontworpen, zonder in acht name
van de noden van vrouwen en meisjes ;

Overwegende dat menig onderzoek bevestigt dat, door het gebrek aan een gendergevoelige aanpak,  vrouwen en meisjes zich minder
veilig voelen (en zijn) in de publieke ruimte, zich hierdoor ook anders bewegen door de stad, en de stad niet ten volle kunnen
benutten ;

Overwegende dat de (gender-) ongelijke toegang en gebruik van de publieke ruimte in stand wordt gehouden door de genderdimensie
niet te integreren bij het plannen en ontwikkelen van de stad ;

Overwegende dat de Stad Brussel op zoek is naar initiatieven die de Stad en het beleid een impuls kunnen geven richting een
gendergevoelige aanpak van stadsontwikkeling ;

Overwegende dat de uitkomst van de oproep open ligt en kan gaan van een concrete interventie op een plein tot een reeks workshops,
lezingen, een tentoonstelling, etc.;

Overwegende dat de ingediende projecten ten minste één van de volgende doelstellingen moeten nastreven:
- Projecten die streven naar gender-inclusieve publieke ruimten, architectuur of stedelijke ontwikkeling in de stad;
- Projecten die werken rond de bewustmaking, de studie of de betoging van de genderbeleving in de publieke ruimte, architectuur of
stedelijke ontwikkeling;
- Projecten die zich toespitsen op één specifieke publieke ruimte in de stad of de publieke ruimte in zijn geheel;

Overwegende dat de selectie van de dossiers zal worden verzekerd door een jury verbonden aan de Stad Brussel, rekening houdend
met de volgende criteria:
- De bijdrage van het project aan de doelstellingen van het algemeen beleidsprogramma van het Brusselse stadsbestuur;
- De lokale en maatschappelijke verankering van het project;
- Het vernieuwend karakter van het project;
- De inclusiviteit van het project en de samenwerking met doelgroepen;
- De kosten-batenverhouding van het project;
- De haalbaarheid van het project;
- De opstart of uitvoering van het project in het jaar 2022;

Overwegende dat de geselecteerde projecten een subsidie van de Stad ontvangen (tussen 1000,00 en 80.000,00 EUR) om het
financiële plan van het voorstel zoals in het aanvraagformulier geformuleerd en binnen de grenzen van het budget dat door het
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stadsbestuur aan de projectoproep toegekend wordt, geheel of gedeeltelijk te dekken;

Overwegende dat een kalender voor 2022 als volgt wordt opgesteld:
- Tot en met 27 juni 2022: indiening van de dossiers via het daartoe bestemde formulier;
- Juli 2022: selectie van de projecten door de jury;
- September 2022: goedkeuring van de subsidiebesluiten door de gemeenteraad van de Stad Brussel en officiële bekendmaking aan
de laureaten;

Overwegend dat de gepaste kredieten zijn ingeschreven in artikel 93006/33202 van het gewone budget van 2022, onder voorbehoud
van goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST :

Artikel 1 : Het principe om een projectoproep te lanceren, gericht tot personen en organisaties, met als doel de bewustmaking, de
studie, de betoging van de genderbeleving in de publieke ruimte, architectuur of stedelijke ontwikkeling wordt goedgekeurd.

Artikel 2 : De administratieve en technische voorwaarden met betrekking tot deze projectoproep, zoals uiteengezet in het bij het
verslag gevoegde document worden goedgekeurd.

Artikel 3 : De vastlegging van de uitgave van 80.000,00 EUR op begrotingsartikel 93006/33202 van de gewone begroting voor 2022,
onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid, toe te kennen in de vorm van een subsidie
aan de geselecteerde geslaagde kandidaten, wordt goedgekeurd.

Artikel 4 : Het ontwerp-tijdschema dat in het kader van deze projectoproep is opgesteld wordt goedgekeurd.

Artikel 5 : De financiering van de uitgaven door de thesaurie wordt goedgekeurd.

Artikel 6 : Het College is belast met de uitvoeringsmodaliteiten.

Bijlagen :

05/05/2022 17:44    - 2 -


