VILLE DE BRUXELLES

STAD BRUSSEL

Finances
Secrétariat central FIN

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2358264

Financiën
Centraal secretariaat FIN

VERTALING

Nr DO : 7
Ontwerp-Besluit - Raad van 19/10/2020
Onderwerp : 17/10/2019.- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van
1.000.000,00 EUR aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse
ambtenarenapparaat voor het jaar 2019.
De Gemeenteraad,
Overwegende dat de Regering, om de diversiteit bij de lokale besturen te bevorderen, beslist heeft een subsidie toe te kennen aan
overheidsinstellingen die tijdens een kalenderjaar voor contractuele betrekkingen minstens 10% werkzoekenden in dienst zullen
genomen hebben die afkomstig zijn uit wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar het werkloosheidscijfer gelijk is aan of
hoger ligt dan het gewestelijke gemiddelde;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 17/10/2019 houdende de toekenning van een globale subsidie
van 1.000.000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat
voor het jaar 2019;
Gelet op artikel 3§3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 17/10/2019 houdende de toekenning van een
globale subsidie van 1.000.000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse
ambtenarenapparaat voor het jaar 2018 waarin bepaald wordt dat de gemeenten de enige begunstigden van de subsidie zijn en
overeenkomsten met de intercommunales en met de vzw's zullen sluiten waar ze lid van zijn, opdat die ook de subsidie zouden
kunnen genieten;
Gezien de Stad Brussel overeenkomstig artikel 5§3 van bovenvermeld besluit op 18/05/2020 een dossier met alle bewijsstukken heeft
ingediend bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
Overwegende dat de Stad Brussel op 16/09/2020 een brief met de eindafrekening na de analyse van de bewijsstukken heeft
ontvangen;
Overwegende dat de schuldvordering op 30/09/2020 werd ingediend bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;
Overwegende dat het bedrag toegekend aan de Stad Brussel voor het jaar 2019 286.559,27 EUR beloopt;
Aangezien na analyse van de bewijsstukken een totaal bedrag van 286.559,27 EUR werd goedgekeurd en als volgt verdeeld:
- Departement Personeel van de Stad Brussel : 214.878,47 EUR
- Departement Openbaar Onderwijs : 23.800,00 EUR
- Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles Ville v.z.w. : 23.880,80 EUR
- Bravvo Bruxelles Avance/ Brussel Vooruit v.z.w. : 24 000,00 EUR
Overwegende dat het bedrag toegekend aan de Stad Brussel voor de begunstigde vzw’s ,volgens de stortingsmodaliteiten, aan deze
laatsten moet worden doorgestort;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen:
BESLUIT:
Artikel 1 : De doorstorting van de subsidie volgens de hieronder vermelde verdeling wordt goedgekeurd:
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- 23.880,80 EUR op artikel 85103/43507 van de G.B. 2020 aan Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles Ville v.z.w.;
- 24 000,00 EUR op artikel 30003/43507 van de G.B. 2020 aan Bravvo Bruxelles Avance/ Brussel Vooruit v.z.w.;
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