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Ontwerp-Besluit - Raad van 19/10/2020

SVC 5 - Stadsvernieuwingscontract "Heyvaert-Poincaré".- Projecten ter ondersteuning van activiteiten van
maatschappelijke cohesie en gemeenschapsleven gericht op acht thema’s.- Toekenning van de toelage 2020
aan de vzw «Brussel-Musea-Tentoonstellingen».

De Gemeenteraad,

Gelet op zijn beslissing van 4 november 2019, ter goedkeuring van de toekenning van de subsidies ten gunste van de 3 laureaten van
de projectoproep ter ondersteuning van activiteiten van maatschappelijke cohesie en gemeenschapsleven (acht thema’s) in het kader
van het Stadsvernieuwingscontract SVC 5 - « Heyvaert-Poincaré », met name :

• de vzw. Anneessens 25, om de actie « Trait d’Union » te leiden,
• de vzw. Brussel-Musea-Tentoonstellingen, om de actie « On de Senne » te leiden,
• de vzw. Samenleven/Convivence, om de actie « Aux bermes, citoyens ! » te leiden ;

Overwegende dat, ten gevolge van een vergissing in de lijst van de overdrachten voorzien in de begroting 2020 (bladzijde 68), de
toelage werd aan de vzw Brussels Major Events toegekend, in plaats van aan de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen (zelfde
afkorting) ;

Overwegende dat teneinde zijn opdracht in 2020 te kunnen verwezenlijken, de vzw. Brussel-Musea-Tentoonstellingen geniet van een
door de Stad toegekende toelage, met name : 70.300,00 EUR, zoals uitgestippeld in de overeenkomst van 26/11/2019 tussen de Stad
Brussel en de vzw Brussel-Musea-Tentoonstellingen ;

Overwegende dat de geschikte kredieten ingeschreven staan op het artikel 93022/33202 van de gewone begroting van 2020 ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

BESLUIT :

Artikel 1
Het principe om de toelage t.b.v. 70.300,00 EUR te annuleren die aan de vzw. Brussels Major Events voor het jaar 2020 per
vergissing werd toegekend, is aangenomen.

Artikel 2
Het principe om een werkingstoelage aan de vzw. Brussel-Musea-Tentoonstellingen voor het jaar 2020 toe te kennen en uit te betalen
is aangenomen, met name : 70.300,00 EUR.
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