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Ref. Farde e-Vergaderingen : 2462114 VERTALING

Ontwerp-Besluit - Raad van 09/05/2022

Cultuur & Toerisme.- Specifieke toelagen aan verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 23.000,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117;

Gelet op de wet van 14 november 1983, wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 betreffende de controle over de besteding van bepaalde toelagen ;

Toepassing van de wet van 14 november 1983;

Overwegende de behoeften van de volgende verenigingen;

Gelet op de kredieten voorzien op de artikels 76210/33202, 77210/33202 en 56110/33202 van de gewone begroting 2022; onder
voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Enig artikel : Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 23.000,00 EUR t.a.v. de volgende verenigingen verdeeld
als volgt :

- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022.
1) 5.000,00 EUR aan de vzw The Dancing Society voor het Perpetuum Mobile Festival 2022;
2) 5.000,00 EUR aan de vzw SIF voor het Festival "Les Equinoxes" 2022;

- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022.
3) 5.000,00 EUR aan de vzw e la nave va ... voor de voorstelling "Ainsi chantait l'Olivier" in de Espace Magh;
4) 3.000,00 EUR aan de vzw State Of The Arts Support voor het project "STREETQUEST";

- Artikel 56110/33202 van de gewone begroting 2022.
5) 5.000,00 EUR aan de vzw Flores voor het opzetten van een muzikaal en cultureel parcours om de standbeelden van Brussel te
ontdekken.
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