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Vzw "Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen".- Overeenkomst (TV/2022/15/PA).

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder zijn artikel 117,§1e ;

Gelet op de beslissing van 13 januari 2022 waarbij het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel Departement
Wegeniswerken de opdracht geeft om een overeenkomst op te stellen voor de verkoop van een voertuig aan de vzw "Burgerplatform
voor steun aan vluchtelingen", voertuigconform met de LEZ-zone (lage-emissiezone) en met een geldige technische keuring ter
vervanging van de terbeschikkingstelling van een niet-conform voertuig krachtens dezelfde beslissing van het College ;

Overwegende dat de Stad Brussel eigenaar is van een voertuig (hierna genoemd, "het voertuig") van het merk Peugeot, type
camionnette N1 Expert, met chassisnummer VF3XBAHZ8CZ035825, kilometerstand op het ogenblink op datum 08/10/2021 is
114.863 km ;

Overwegende dat de vzw "Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen" (hierna, "de vzw") geregistreerd in het KBO onder het
nummer 0642.848.494, is een vereniging die onder meer tot doel heeft burgeracties te promoten voor een meer open en inclusieve
samenleving met betrekking tot mensen in migratie ;

Dat de activiteiten van deze vzw onder meer bestaan uit het verlenen van materiële hulp bij het inzamelen en herverdelen van kleding
en textiel, hygiëneproducten en andere basisbehoeften en benodigdheden zodat iedereen een waardig dagelijks leven kan leiden ;

Overwegende het feit dat de toekenning van een subsidie in natura bestaande uit de schenking van bovengenoemd voertuig van de
Stad Brussel aan deze v.z.w. haar doel en haar activiteiten zal ondersteunen ;

Dat dit verzoek van de vzw werd ingewilligd met het oog op de doelstellingen die de vzw uitdraagt, met name de versterking van de
sociale band en een meer inclusieve samenleving die de Stad wil ondersteunen;

Dat de eigendom van het voertuig zal worden overgedragen aan de vzw bij inbezitneming van het voertuig (bij aflevering) op
voorwaarde dat deze het kentekenbewijs op zijn naam heeft en zich met het nieuwe kentekenbewijs aanbiedt aan Departement
Wegeniswerken, Ruimingskaai nr. 1 te 1000 Brussel ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : De overeenkomst nr. TV/2022/15/PA tussen de vzw "Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen" en de Stad Brussel
met betrekking tot de toekenning van een subsidie in natura bestaande uit de schenking van een voertuig aan de vzw, wordt
aangenomen.
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