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Vzw "Permavenir".- Toelage : 5.000,00 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 de aanwending van sommige toelagen;

Overwegende:

Dat een team van de vzw "Permavenir" per fiets in zero waste-modus door de 10 provincies van het land reisde om lokale
producenten, fair trade-winkels, distributeurs en coöperaties te ontmoeten;
Dat in elke etappeplaats interviews en luchtfoto's werden opgenomen om “Tandem Local” te maken, een 100% Belgische
langspeeldocumentaire;
Dat het doel van dit project is om te laten zien dat ons land in beweging is en dat er nu economische, gezonde en duurzame
alternatieven, evenals inspirerende burgerinitiatieven bestaan;
Dat de documentaire, bedoeld om in bioscopen te vertoond worden, het grote publiek in staat zal stellen de huidige uitdagingen
(landbouw, sociale, gezondheids-, politieke, economische, educatieve en klimatologische) volledig te begrijpen en een groot aantal
duurzame alternatieven te ontdekken inzake milieuvriendelijke lokale voeding;
Dat het de diversiteit van bestaande initiatieven en de verschillende innovatieve economische modellen zal benadrukken;
Dat de vzw "Permavenir" met deze film inspiratie wil brengen voor een meer globale overgang naar actie;
Dat het lopende postproductiewerk aanzienlijk is om een kwaliteitsproduct bestemd voor bioscopen te garanderen;
Dat de première van de speelfilm voor september 2020 gepland staat en in een bioscoop in Brussel zou kunnen plaatsvinden.

Overwegende de aanvraag voor financiële steun gericht aan de Stad door de vzw "Permavenir" om de postproductie van haar
documentaire “Tandem Local” voort te zetten, inclusief het schrijven van het verhaal en de rest van het monteren;
Overwegende dat dit project zowel milieudoelstellingen als economische, sociale en educatieve doelstellingen dient;
Dat hierdoor wordt voorgesteld om aan de vzw "Permavenir" een toelage te verlenen van 5.000,00 EUR;
Gelet dat de uitgave mag aangewend worden op het artikel 87906/33202 (Leefmilieu - Subsidies aan instellingen ten dienste van de
gezinnen) van de gewone begroting van 2020;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Beslist:
Artikel 1: Het principe om een toelage van 5.000,00 EUR aan de vzw "Permavenir" toe te kennen om de postproductie van haar
langspeeldocumentaire “Tandem Local” voort te zetten is goedgekeurd.
Artikel 2: De bijbehorende uitgave van 5.000,00 EUR, ten laste van de thesaurie, is goedgekeurd.
Artikel 3: Het College is belast met de uitvoeringsmodaliteiten.
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