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Ontwerp-Besluit - Raad van 09/05/2022

Vzw "RainbowHouse Brussels".- Subsidie 1.000,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Gezien het artikel 117 van de Nieuwe Gemeenteraadwet,

Gezien de kredieten ingeschreven op het artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022,

Overwegende dat in het kader van de acties van de Stad Brussel ter bevordering van gelijke kansen en ter bestrijding van elke vorm
van discriminatie, subsidies kunnen worden toegekend aan verschillende non-profitorganisaties en NGO's ;

Overwegende dat vzw "RainbowHouse Brussels" ter gelegenheid van 31 maart, de Internationale Dag van Transgender Visibiliteit,
op verzoek van het kabinet belast met gelijke kansen, vzw's die actief zijn in de bevordering van de rechten en inclusie van
transgender-personen, rond de tafel heeft uitgenodigd om hun behoeften te identificeren en goede praktijken uit te wisselen ;

Overwegende dat deze rondetafel plaatsvond in het Stadhuis in aanwezigheid van het kabinet belast met gelijke kansen, de cel gelijke
kansen en de vzw's Genres Pluriels, Alias, TransKids, Utsopi en Genres d'à Côté;

Gezien het feit dat er na afloop van deze ronde tafel op de avond van 31 maart activiteiten werden georganiseerd in het
RainbowHouse om aandacht te vragen voor de ongelijkheid die transgender-personen ondervinden;

Gezien het feit dat de ronde tafel en de avondactiviteiten verschillende kosten met zich meebrachten, zoals catering en de
tussenkomst van artiesten;

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepen,

Besluit :

Enig artikel : Een subsidie van 1.000,00 EUR wordt toegekend aan de vzw "RainbowHouse Brussels", afgekort "RainbowHouse", op
artikel 84201/33202 van de gewone begroting 2022 (onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende overheid van de
begroting 2022) om de kosten te dekken die de vzw maakte in het kader van de activiteiten ter gelegenheid van de Internationale Dag
van Transgender visibiliteit.
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