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ISOCARP.- Toetredingprincipe.- Bijdrage 2022.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald het artikel 117 ;

Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen ;

ISOCARP, International Society of City and Regional Planners (www.isocarp.org) stelt zich voor als een maatschappij wiens missie
is de steden en regio's duurzamer te maken door middel van planning en placemaking, training, onderzoek en onderwijs ;

ISOCARP telt ongeveer 40 instellingen en 700 individuelen leden onder haar leden die actief bijdragen aan de wereldwijde
gemeenschap van de professionele stads- en regionale planners. Als onderdeel van plaatsgebonden beleid en programma's worden
stads- en regionale plannen ontwikkeld in organisaties die de meeste planners van de wereld in dienst hebben ;

De jaarlijkse institutionele aansluiting tot ISOCARP is onder verschillende voorwaarden mogelijk. Een "GOLD" jaarabonnement
omvat de volgende voordelen :
• Institutionele leden kunnen contact leggen met bronnen, partners en medewerkers die veelvoorkomende problemen en
problemen aanpakken.
• Institutionele leden kunnen een wereldwijd publiek, marktplaats en arbeidsmarkt bereiken.
• Institutionele leden kunnen deelnemen aan, bijdragen aan en profiteren van de activiteiten van het ISOCARP Instituut.
• Institutionele leden zijn in staat om de leden middelen, informatie en mogelijkheden voor netwerken en professionele
ontwikkeling te bieden.
• Institutionele leden worden aangemoedigd om actief en zichtbaar betrokken te zijn bij het World Planning Congress, de
website en publicaties van ISOCARP en kernactiviteiten.
• Institutionele leden ondersteunen de International Society of City and Regional Planners en verrijken de wereldwijde stads-
en regionale planningsgemeenschap.
• Institutionele leden kunnen een bepaald aantal personen (inclusief personeel, leden, medewerkers, studenten en klanten)
nomineren om individuele leden van ISOCARP te worden met dezelfde rechten van deelname en stemrecht als alle andere
individuele leden. Deze zullen fungeren als vertegenwoordigers en primaire aanspreekpunten. Institutionele vertegenwoordigers
moeten de reguliere individuele lidmaatschapsaanvragen invullen.
• Institutionele leden kunnen hun eigen pagina op de website onderhouden, ondersteuning krijgen voor actieve
betrokkenheid bij de activiteiten en programma's van de Stad en een gereduceerd inschrijfgeld betalen voor de Awards of Excellence.

Het Jaarlijkse lidmaatschap voor een « GOLD » institutionele aansluiting is 1.000 EUR en staat zes individuele  lidmaatschappen aan
ISOCARP en deelname van twee afgevaardigden naar het Congres toe ;

Overwegende dat de geschikte kredieten voorzien zijn op het artikel 93006/33201 « Stedenbouw. Lidmaatschapsbijdrage aan
verenigingen » van de gewone begroting van 2022 ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Onderwerp : 

Nr DO : 13

25/02/2022 13:32    - 1 -
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Artikel 1 : Het principe van de aansluiting van de Stad Brussel, vertegenwoordigd door mevr. Ans PERSOONS, Schepen van
Stedenbouw, en door dhr. Michaël GOETYNCK, Directeur-generaal van het Departement Stedenbouw, is goedgekeurd.

Artikel 2 : Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage, vastgesteld op 1.000,00 EUR, is goedgekeurd, onder voorbehoud van de aanneming
van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid.

Artikel 3 : De uitgave waarvan sprake in het artikel 2 wordt gefinancierd door de thesaurie.

Bijlagen :
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