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Ontwerp-Besluit - Raad van 19/10/2020
Onderwerp : Bezetting van de lokalen door de vzw "BAPA BXL", Spaarstraat 7.- Overeenkomst.
De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 117;
Overwegende dat de Stad Brussel eigenaar is van meerdere gebouwen gesitueerd op zijn grondgebied waarvan sommige ter
beschikking gesteld zijn aan de Jeugddienst ;
Overwegende dat de Jeugddienst beschikt over diverse lokalen verdeeld over deze gebouwen voor het grootste deel veranderd in
Huizen voor het Kind en Jeugdcentra;
Overwegende dat de Jeugddienst op het ogenblik de lokalen gelegen Spaarstraat 7 te 1000 Brussel niet meer bezet;
Overwegende dat de Vzw "BAPA BXL" waarvan de maatschappelijke zetel gelegen Stadhuis - Grote Markt te 1000 Brussel deze
plaats wenst te bezetten;
Overwegende dat de vereniging tot doel heeft om een "Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants (BAPA)"op te richten overeenkomstig
het Decreet aangaande het onthaaltraject voor de nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoals aangenomen door het
College van de Franse Gemeenschapscommissie op 18 juli 2013 en dat zich richt tot de nieuwe migranten genaamd nieuwkomers en
met als doel om aan die persoon de nodige steun en inlichtingen te leveren om zijn leven autonoom te leiden.
De algemene doelstelling Van "BAPA BXL' is:
- het inwerkingstellen van een onthaaltraject voor de nieuwkomers dat als doel heeft om de begunstigden individueel te begeleiden
zodat ze hun leven op autonome wijze kunnen leiden en hun maatschappelijke, economische en culturele deelname te vergroten maar
ook om ze bewust te maken van de uitdagingen verbonden met hun invoeging in België;
- mogelijkheid bieden aan de nieuwkomers en hun kinderen zich positief te integreren in de Belgische en in het bijzonder in de
Brusselse gemeenschap, om verantwoorde burgers te worden, in staat om deel te nemen aan de ontwikkeling van een democratische,
solidaire, pluralistische, tolerante en open maatschappij;
- strijden tegen uitsluiting en streven naar gelijkheid van kansen.
Overwegende dat de bezetting van de lokale gelegen Spaarstraat 7 te 1000 Brussel door de Vzw "BAPA" bepaald is in een
bezettingsovereenkomst ( bezettingsplan in bijlage aan de overeenkomst);
Overwegende dat de bezettingsduur voor deze plek gevestigd is op 5 jaar. De verlenging niet stilzwijgend is, draagt de eventuele
verlenging over een periode van 3 jaar (verlengbaar) en zal meegedeeld worden door de VZW minstens 6 maanden voor het verlopen
de termijn van 5 jaar (of 3 jaar) nabij de Jeugddienst van de Stad.
Overwegende het advies van de Juridische Dienst;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
Besluit :
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Ref. Farde e-Vergaderingen : 2352645
Artikel uniek. - De bezettingsovereenkomst van de lokalen in de Spaarstraat 7 te 1000 Brussel door de Vzw "BAPA BXL" waarvan
de maatschappelijke zetel gelegen is Stadhuis - Grote Markt te 1000 Brussel (bezettingsplan in bijlage aan de overeenkomst) is
aangenomen.

Bijlagen :
AE2/OVEREENKOMST BAPA (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
AE3/BEZZETTINGSPLAN (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
AE4/PLAATSOPNEMING (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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