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TV/2022/125/EV - Aanhangsel nr. 1 bij de overeenkomst van 20/04/2020 tussen de Stad Brussel en
Leefmilieu (TV/2020/26/EV).- Subsidie studie van het park Meudon.

De Gemeenteraad,

Gelet de nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 117, § 1;

Gelet op het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2019 waarbij zij aan de Stad Brussel een subsidie
van 40.000,00 EUR heeft toegekend voor haar project, dat gunstig is onthaald door de jury die door Leefmilieu Brussel is
samengesteld, met betrekking tot het laten uitvoeren van een studie voor herstel van de blauwe netwerk van het Meudon-complex in
Neder-Over-Heembeek  ;

Gelet op het Besluit van 20 april 2020 waarbij de Gemeenteraad de overeenkomst nr. TV/2020/26/EV tussen de Stad Brussel en
Leefmilieu Brussel heeft aangenomen, waarvan het doel, zoals, bepaald in artikel 1, erin bestaat de bepalingen te preciseren met
betrekking tot het gebruik, de te leveren verantwoording en de eventuele terugbetaling van de subsidie die aan de Stad werd
toegekend krachtens voornoemd besluit ;

Overwegende dat de vertraging bij de uitvoering van de studie om redenen die onder meer verband houden met de
gezindheidssituatie van covid-19 ;

Overwegende dat de partijen overeenkomst het tijdschema dat oorspronkelijk in de voornoemde overeenkomst van 20 april 2020 was
opgenomen, aan te passen ;

Dat met het oog hierop de looptijd van de subsidie wordt verlengd tot 30/09/2023 ;

Overwegende dat hiertoe het aanhangsel nr. 1 van de overeenkomst over de subsidie tussen de Stad Brussel en Leefmilieu van
20/04/2020 nr. TV/2020/26/EV dient goedgekeurd te worden ;

Op voorstel van het College van Burgmeester en Schepenen,

BESLUIT:

Enig artikel : Aanhangsel nr. 1 (TV/2022/125/EV) bij de overeenkomst over de subsidie tussen de Stad Brussel en Leefmilieu dd
20/04/2020 (TV/2020/26/EV), is aangenomen.
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