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Vzw "Début des Haricots".- Toelage : 25.000,00 EUR.

De Gemeenteraad,

Gelet op het artikel 117 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op het gebruik van sommige toelagen;

Op 20/12/2021 heeft de gemeenteraad een subsidie van 25.000 euro toegekend aan de vzw "Début des Haricots" om de opvang van
het Brusselse publiek in de Urban Farm te verbeteren

Helaas was er een fout opgetreden bij het coderen van de vastlegging en werd slechts 2.500,00 eur vastgelegd in plaats van 25.000,00
EUR en kon de subsidie niet worden betaald.

Het doel van de subsidie blijft hetzelfde als genoemd in 2021:

Gezien de ambitie om de reeds bestaande stadslandbouw op het grondgebied van de stad te versterken;
Gezien het streven naar een betere mobilisatie van de middelen om de uitdaging van werkgelegenheid en opleiding aan te gaan;
Gezien het project "The Farm 2.0", dat bestaat uit het verbeteren van de infrastructuur van de Urban Farm, rond veiligheid en
ergonomie, om de kwaliteit van hun opleiding, hun werk ter plaatse en het onthaal van het Brusselse publiek te verbeteren;
Overwegende dat het project "La Ferme 2.0" wordt geïntroduceerd door de vzw "Début des Haricots";
Aangezien het voorgestelde project ook de verwezenlijking zal vergemakkelijken van verschillende partnerschappen die momenteel
worden opgezet, rond jonge autisten of rond jongeren uit naburige districten die regelmatig deelnemen aan werkkampen om
landbouwberoepen te ontdekken;
Overwegend dat de gepaste kredieten zijn ingeschreven in artikel 87906/33202 van het gewone budget van 2021;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST :

Artikel 1 :
Het principe om een toelage van 25.000,00 EUR toe te kennen aan de vzw "Début des Haricots" voor de verbetering van de opvang
van het Brusselse publiek in de Urban Farm.

Artikel 2 :
De uitgave waarvan sprake in artikel 1 zal gefinancierd worden door de thesaurie.

Artikel 3 :
Het College is belast met de uitvoeringsmodaliteiten.

Onderwerp : 

Nr DO : 26

17/06/2022 15:15    - 1 -



Ref. Farde e-Vergaderingen : 2466582

Bijlagen :

17/06/2022 15:15    - 2 -


