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Onderwerp : Toelage.- Vzw City Mine(d) : 10.000,00 EUR.
De Gemeenteraad,
Gezien de verbintenissen die zijn opgenomen in de Overeenkomst van Burgemeesters voor Klimaat en Energie die de Stad Brussel
op 7 november 2016 heeft ondertekend ;
Gezien het algemene beleidsprogramma 2018-2024 waarin de Stad Brussel haar verantwoordelijkheden en haar rol als drijvende
kracht achter de transitie en het ontstaan van een medegeconstrueerde stad ten volle wil opnemen ;
Overwegende dat "City Mine(d)" een ervaren speler is in energiegemeenschappen bottom-up ;
Overwegende dat de project "La Pile BXL" is een project voor de ontwikkeling van een lokale energiegemeenschap dat deel uitmaakt
van een geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling van de buurten, niet alleen wat betreft de energie-impact, maar ook wat betreft de
sociale cohesie en de economische ontwikkeling ;
Overwegende dat dit project zal worden uitgevoerd op het grondgebied van de Stad Brussel met de noordelijke wijk als prioritair
gebied en dat dit een unieke kans is voor een buurt ;
Overwegende dat de benodigde kredieten beschikbaar zijn op artikel 10401/33202 van de gewone begroting in 2020 ;
Er wordt voorgesteld om het project "La Pile BXL" steun te verlenen aan de eerste fase van de project : "Identificeer de "betrokken
gemeenschap" op lokaal niveau en vorm een kern die in staat is de tweede fase van het project te definiëren en de middelen te vinden
en te beheren die nodig zijn voor deze volgende fase" ;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Enig artikel : Toekennen van een subsidie van 10.000,00 EUR aan de vzw "City Mine(d)" (0461702974) voor de organisatie van de
eerste fase van het project "La Pile BXL".- Artikel 10401/33202 van de gewone begroting voor 2020 (eng : 20/026976).
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Bijlagen :
Projectbeschrijving La Pile BXL NL (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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