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Jeugd.- Bezetting van het gebouw van de Jeugddienst.- Verregat.- 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 haar grondgebied waarvan sommige ter
beschikking gesteld zijn aan de Jeugddienst;

Overwegende dat de Jeugddienst beschikt over diverse lokalen verdeeld over deze gebouwen merendeels veranderd in Huizen voor
het Kind en Jeugdcentra;

Overwegende dat de Jeugddienst het gebouw Verregat, gelegen in Jeneverbomenstraat, 1020 Brussel, tegenover nummer 42,
momenteel niet meer
bezet;

Overwegende dat de VZW Voltaire (ondernemingsnummer : 475 930 894), waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in de
Régentlaan 37-40 (5de verdieping) te 1000 Brussel, deze lokalen wenst te bezetten;

De vereniging heeft als doel : bestrijding van criminaliteit.
- De integratie van immigranten van Arabische afkomst of met een Arabische taal in de Belgische samenleving bevorderen; en een
communicatiebrug slaan tussen Marokkanen die uit Marokko komen en Marokkanen die in België geboren zijn.
- Opvang, hulp en begeleiding van migranten zonder papieren, opdat zij niet worden uitgebuit en beroofd van hun fundamentele
rechten als mens.
- De toenadering tussen de Belgische en de Arabische cultuur met alle middelen bevorderen, met name door het voorstellen en
ontwikkelen van allerlei culturele, educatieve, sportieve en andere activiteiten.
- Vergaderingen en activiteiten organiseren waardoor de twee gemeenschappen elkaar beter leren kennen, vooral de kinderen.
- Sportieve en culturele activiteiten ontwikkelen (toernooien, nationale en internationale vriendschappelijke wedstrijden en
uitwisselingen van jongeren).
- De vereniging heeft een dienst voor juridische en sociale bijstand opgericht.
- De vereniging heeft een ULTRAS Marokko-België opgericht, die altijd aan haar macht onderworpen zal blijven en die nooit los of
onafhankelijk van de Voltaire-vereniging kan bestaan. ULTRAS Marokko-België is de eerste groepering ter wereld, in één enkele
organisatie, van supporters die gezamenlijk de nationale ploegen van België, Marokko en hun spelers steunen. ULTRAS werd
opgericht om uiting te geven aan de liefde voor het voetbal in een geest van burgerschap, respect voor verschillen en de strijd tegen
racisme op en rond het veld. Op de hartzijde van het shirt is een logo aangebracht, dat de samensmelting toont tussen een duivel
(rood) en een leeuw (Atlas). Dat drukt beter dan een lange toespraak de geest uit die de ULTRAS bezielt!
- De vereniging heeft voetbalteams opgericht.
- De vereniging heeft in haar gebouwen een cafetaria geopend als ontmoetingsplaats.
- Om zich meer open te kunnen stellen voor de buitenwereld, om boodschappen van verdraagzaamheid, burgerschap, democratie, de
rechtsstaat en respect voor de Belgische grondwet door te kunnen geven....
- De vereniging heeft een webradio op het internet opgericht, “Radiovoltaire” genaamd: www.Radiovoltaire.be;

Overwegende dat de bezetting van het gebouw Verregat, gelegen is in Jeneverbomenstraat, 1020 Brussel, tegenover nummer 42,
door de VZW Voltaire omschreven is in een bezettingsovereenkomst;
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Overwegende dat de bezetting wordt toegestaan voor een periode van 5 jaar die ingaat op 02/05/2022 en eindigt op 30/04/2027.
De overeenkomst kan worden verlengd, deze verlenging is stilzwijgend verlengbaar voor eenzelfde periode na evaluatie van de
bezetting door de Stad;

Overwegende dat de huidige overeenkomst wordt afgesloten onder de ontbindende voorwaarde van de opschorting en/of annulering
door de bestuurlijke voogdij waarvan de Stad afhankelijk is, van de beslissing van de Gemeenteraad die deze overeenkomst
goedkeurt;

Overwegende het advies van de Juridische Dienst;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel.- De bezettingsovereenkomst van het gebouw Verregat, gelegen is in Jeneverbomenstraat, 1020 Brussel, tegenover
nummer 42, door de vzw Voltaire waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in de Régentlaan 37-40 (5de verdieping) te 1000
Brussel, is aangenomen.
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