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SVC 1 - Stadsvernieuwingscontract «Citroën-Vergote» : oproep tot burgerinitiatieven 2020.- Toekenning van
de subsidie aan de 7de laureaat.- Uitgave.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering ;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 tot uitvoering van de Ordonnantie
houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en betreffende de Stadsvernieuwingscontracten ;

Overwegende dat in het kader van het programma van het Stadsvernieuwingscontract SVC 1 « Citroën-Vergote », door de Regering
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd op 16 november 2017, acties van maatschappelijke cohesie en
gemeenschapsleven zijn voorzien teneinde de perimeter te herwaarderen die zich uitstrekt over het territorium van de Stad Brussel en
van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek ;

Overwegende dat hiervoor een gezamenlijke oproep tot burgerinitiatieven, met als doel de in de perimeter bestaande dynamieken aan
te moedigen en te ondersteunen, evenals de bewoners toe te laten hun ideeën waar te maken, in juni 2020 werd georganiseerd ;

Gelet op zijn beslissing van 8 juni 2020 ter goedkeuring van het participatiereglement voor de oproep tot burgerinitiatieven 2020
georganiseerd in ket kader van het Stadsvernieuwingscontract SVC1 "Citroën-Vergote" ;

Overwegende dat op 14 juli 2020, een jury werd georganiseerd om de ontvangen voorstellen te evalueren op basis van de criteria
hernomen in het reglement voor de oproep tot burgerinitiatieven, en de laureaten heeft geselecteerd ;

Gelet op de beslissing van de College van 16 juli 2020 om het evaluatieverslag van de jury goed te keuren, evenals de keuze van de
laureaten zoals door de jury voorgesteld en in de door de jury vastgelegde voorwaarden ;

Gelet op zijn beslissing van 7 september 2020 ter goedkeuring van de toekenning van de subsidies aan 6 van de 7 laureaten van de
oproep tot burgerinitiatieven georganiseerd in ket kader van het Stadsvernieuwingscontract SVC1 "Citroën-Vergote", waarvan de
projecten ofwel op beide gemeenten ofwel op het grondgebied van de Stad Brussel betrekking hebben ;

Overwegende dat na verduidelijking van het juridische statuut van de 7de laureaat, het nu mogelijk is om aan het project "Frigo pour
tous", dat betrekking heeft op het grondgebied van de Stad Brussel en dat door de vzw Jeunesse à Bruxelles (Maison des Enfants
Symphonie) gedragen is, de subsidie toe te kennen die in het PV van de jury vermeld staat ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen ;

BESLUIT :

Artikel 1
Het principe om aan het project "Frigo pour tous", gedragen door de vzw Jeunesse à Bruxelles (Maison des Enfants Symphonie), de
subsidie toe te kennen die vermeld staat in het PV van de jury van de oproep tot burgerinitiatieven georganiseerd in ket kader van het
Stadsvernieuwingscontract SVC1 "Citroën-Vergote", is aangenomen ;

Onderwerp : 
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Artikel 2
Het principe om aan de vzw Jeunesse à Bruxelles een subsidie van 7.620,00 EUR toe te kennen is aangenomen.

Artikel 3
De uitgave, waarvan sprake in artikel 2, zal gefinancierd worden door de thesaurie.

Bijlagen :
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