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Klimaatpartnerschap.- "The Climate Show".- Overeenkomst.- Subsidie : 15.000,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Gezien het algemene beleidsprogramma 2018-2024 waarin de Stad Brussel haar verantwoordelijkheden en haar rol als drijvende
kracht achter de transitie ten volle wil opnemen;

Overwegende dat de Stad Brussel ten volle betrokken wil zijn bij de mondiale uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling
door de participatie en de mobilisatie van de burgers ten gunste van een andere manier van leven en ontwikkeling aan te moedigen ;

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen naar aanleiding van de goedkeuring van Agenda 21 initiatieven voor
duurzame ontwikkeling wil ondersteunen door subsidies te verlenen aan natuurlijke personen, verenigingen, organisaties zonder
winstoogmerk, onderwijsinstellingen en KMO's die betrokken zijn bij de uitvoering van acties die een positief en blijvend effect
kunnen hebben op het gedrag van een doelgroep en op zijn leefomgeving ;

De show-tentoonstelling "The Climate Show", uitgevoerd door Tempora, wil het niveau van informatie en actie van burgers in het
licht van de klimaatcrisis verhogen door een participatieve show voor te stellen, op het kruispunt van theater, cinema en collectieve
performance, die het mogelijk maakt de remmen tot actie te deconstrueren;

Overwegende dat de Stad zich inzet voor duurzame ontwikkeling en dat deze show actuele thema's zoals ecologie belicht en een
educatieve rol kan spelen voor de inwoners van de Stad Brussel;

Gezien de gevolgen voor het milieu, de economie, het onderwijs en de cultuur van "The Climate Show", die van 10 maart tot 30 juni
2022 in Brussels Expo zal plaatsvinden;

Gezien de spin-off van deze show in termen van imago voor de stad Brussel op het gebied van klimaataspecten, educatie en
gezelligheid;

Gezien de urgentie van deze unieke kans om het klimaatvraagstuk grote zichtbaarheid te geven ;

Tempora wil zijn voorstelling toegankelijk maken voor zoveel mogelijk Brusselse jongeren, met name door :
- Het reserveren van gratis tickets voor scholen die zich op het grondgebied van de stad bevinden ;
- Het aanbieden van een voorkeurtarief voor jongeren onder de 18 jaar die op het grondgebied van de Stad wonen, om de toegang tot
de voorstelling tegen een democratische prijs te garanderen ;
- Organiseren, op verzoek van de Stad, van sessies (Fr/Nl) gewijd aan het personeel of de partners van de Stad ;

Overwegende dat in het kader van deze subsidie een overeenkomst is opgesteld, die als bijlage bij dit verslag is gevoegd, en dat
overeenkomstig artikel 4, onder e), van het "Belastingreglement - Belasting op voorstellingen, ontspanning en soortgelijke
evenementen - Begrotingsjaren 2022 tot en met 2025", goedgekeurd door de Raad op 18/10/2021, voorstellingen, ontspanning en
soortgelijke evenementen die door de Stad worden georganiseerd of medegeorganiseerd en die het voorwerp uitmaken van een
partnerschapsovereenkomst, vrijgesteld zijn van de genoemde belasting ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Onderwerp : 
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BESLIST :

Artikel 1.- De ontwerp-partnerschapsovereenkomst tussen de Stad Brussel en de NV Tempora aannemen.

Artikel 2.- Een subsidie van 15.000,00 EUR op artikel 87906/32101 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van de
aanneming van de begroting door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid, wordt toegekend
aan de NV Tempora (BE465174782) voor de organisatie van de show "The Climate Show".

Bijlagen :
Partnerschapsovereenkomst (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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