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Ontwerp-Besluit - Raad van 13/06/2022

Cultuur.- Specifieke toelagen aan de verschillende verenigingen.- Totaal bedrag : 34.303,85 EUR.

De Gemeenteraad,

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

Gelet op de wet van 14 november 1983, wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 betreffende de controle over de besteding van bepaalde toelagen;

Toepassing van de wet van 14 november 1983;

Overwegende de behoeften van de volgende verenigingen;

Gelet op de kredieten voorzien op de artikels 76210/33202 en 77210/33202 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de
goedkeuring van de begroting 2022 door de toezichthoudende overheid;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Artikel 1 : Toekennen van specifieke toelagen voor een totaal bedrag van 34.303,85 EUR t.a.v. de volgende verenigingen verdeeld
als volgt:

- Artikel 76210/33202 van de gewone begroting 2022:
1) 1.500,00 EUR aan de vzw "ArtistCity" voor het sociaal-cultureel project "Artist City Talent" ;
2) 1.500,00 EUR aan de vzw "Krewe" du Belge" voor de organisatie van het evenement "Brussel’s Mardi Gras Parade 2022";
3) 5.000,00 EUR aan de vzw "Les Midis de la Poésie" voor het project « Poetik Bazar, Marché de la poésie de Bruxelles »;
4) 4.000,00 EUR aan de vzw "Les Brigittines" voor het programmering en organisatie van de show « La Spire » in het kader van het
TB² - evenement ;
5) 5.138,00 EUR,aan de vzw "L'architecture qui dégenre" voor « Matrimoine 2022 (in het kader van het evenment « Journées du
Matrimoine)
6) 1.665,85 EUR aan de vzw "Autre Chose" voor het project “ The Big Molenbeek Show”;

- Artikel 77210/33202 van de gewone begroting 2022:
7) 5.000,00 EUR aan de vzw "Tatou Production" voor het Streat Fest project bij Tour & Taxis op 12 to 15 mei 2022;
8) 3.000,00 EUR  aan de vzw "Les Voyageurs sans Bagage" voor het organisatie van het « B-EQUAL Festival »;
9) 5.000,00 EUR aan de vzw "Contredanse" voor het festival « Brussels Dance ! »;
10) 2.500,00 EUR aan de vzw "Passa Porta FR" voor het projet « Brussels Cities Stories ».

Artikel 2 : De uitgaven zullen aangewend worden op de artikels 76210/33202 en 77210/33202  van de gewone begroting 2022.
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