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Dossier TV/2021/82/PP.- Netwerk van "gastvrije toiletten".- Bijgewerkte deelnemerslijst en toekenning van de
premies 2021 voor 3 vestigingen.

De Gemeenteraad,

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

Overwegende de doelstelling van de dienst Openbare Reinheid van de Stad Brussel om de openbare netheid op haar grondgebied te
bevorderen door het ontwikkelen van een netwerk van "gastvrije toiletten", dat deel uitmaakt van het plan “Toiletten”, via
partnerschappen met handelszaken, wiens werkelijke handelsactiviteiten zetelen op het grondgebied van de Stad;

Overwegende de beslissingen van de Gemeenteraad, respectievelijk op datum van 28/06/2021, 08/11/2021, 31/01/2022 en
21/02/2022, met betrekking tot dit netwerk van "gastvrije toiletten";

Overwegende dat de handelszaak "Pitta d'Or", gelegen Heembeeksestraat 272 te 1120 Brussel, genaamd "Corporate Horeca" in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnr. : 691.609.208), die deelneemt aan het netwerk sinds 01/07/2021, vervangen is
door dezelfde handelszaak maar onder een nieuwe bedrijfsnaam sinds 01/01/2022: "Pitta d'Or 1", genaamd "Horeca Shop" in de
Kruispuntbank van Ondernemingen (ondernemingsnr. : 779.381.934);
Overwegende dat 2 andere vestigingen toegetreden zijn tot het project vanaf 01/01/2022, namelijk:
- "Equinoxa", Ravensteinstraat 70 te 1000 Brussel (ondernemingsnr.: 829.558.648);
- "Queens Burger", Koninginnelaan 233 te 1000 Brussel (ondernemingsnr.: 765.182.916);

Overwegende dat van de nieuwe lijst van 20 vestigingen, aangenomen door de Gemeenteraad van 08/11/2021, 16 de overeenkomst
"gastvrije toiletten", waarvan de inhoud voorgelegd werd aan de Gemeenteraad van 15 maart 2021, daadwerkelijk ondertekend
hebben en thans deel uitmaken van de deelnemende handelszaken sinds 01/10/2021;

Overwegende dat 3 andere vestigingen, die niet hernomen waren in de nieuwe lijst aangenomen door de Gemeenteraad van
08/11/2021, eveneens tot het netwerk van "gastvrije toiletten" toegetreden zijn sinds begin oktober 2021, namelijk:
- "Les Vignes du Liban", Hoogstraat 152 te 1000 Brussel (ondernemingsnr.: 541.343.043);
- "Yamansu", Hoogstraat 94 te 1000 Brussel (ondernemingsnr.: 749.826.232);
- "James Joyce", Archimedesstraat 34 te 1000 Brussel (ondernemingsnr.: 671.765.580);

Overwegende dat aan de Gemeenteraad voorgesteld wordt om de ondertekening van de overeenkomst met deze 3 handelszaken goed
te keuren en om de toekenning van een premie, voor 2021, van 250,00 EUR aan elk van deze 3 handelszaken aan te nemen, gezien
deze handelszaken in praktijk hun sanitaire voorzieningen reeds gratis openstelden voor het publiek sinds 01/10/2021;
Overwegende dat de uitgave die hierop betrekking heeft, voor een totaal bedrag van 750,00 EUR, kan gefinancierd worden via het
artikel 87605/321/01 van de gewone begroting 2021 en dat de uitbetaling van de premies in kwestie zal plaatsvinden op basis van een
schuldvordering, voor te leggen door de begunstigden;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Artikel 1 : Aannemen van de bijgewerkte lijst, aan huidig ontwerp van besluit gevoegd, van in totaal 43 aan het netwerk van
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"gastvrije toiletten" deelnemende vestigingen (4 vestigingen hebben de overeenkomst uiteindelijk niet getekend, 1 vestiging is van
naam veranderd en 5 vestigingen zijn toegetreden tot het netwerk).

Artikel 2 : Toelaten om de overeenkomst “gastvrije toiletten” te ondertekenen met elk van de 6 aan de lijst toegevoegde vestigingen
("Les Vignes du Liban", "Yamansu", "James Joyce", "Equinoxa", "Horeca Shop" en "Queens Burger").

Artikel 3 : Voor het jaar 2021, een premie toekennen van 250,00 EUR aan de 3 vestigingen, aan de lijst toegevoegd en die deelnemen
aan het netwerk van "gastvrije toiletten" sinds 01/10/2021 ("Equinoxa", "Horeca Shop" en "Queens Burger").- Uitgave van 750,00
EUR op het artikel 87605/321/01 van de gewone begroting 2021.
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