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Samenwerkingsovereenkomst 2022-2026 om deel te nemen aan het financieringsprogramma van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking - Gemeentelijke Internationale Samenwerking - Stedenband Brussel-Kinshasa.

De Gemeenteraad,

Overwegende het partnerschap tussen de stad Brussel en de stad Kinshasa, gemeente Kimbanseke, sinds 2002 voor de verbetering
van de werking van de diensten van de burgerlijke stand en bevolking;

Overwegende dat het partnerschap deel uitmaakt van een financieringsprogramma van de Belgische Ontwikkelingsamenwerking, het
programma gemeentelijke internationale samenwerking, en dat het programma aan een nieuwe fase begint voor de periode 2022 -
2026;

Overwegende de beslissing van het College, in de zitting van 15 oktober 2020, om haar samenwerking met de gemeente Kimbanseke
in Kinshasa, voort te zetten teneinde in aanmerking te blijven komen voor de federale subsidies;

Overwegende dat Brulocalis, belast met het beheer van het programma gemeentelijke internationale samenwerking, verzoekt om een
overeenkomst te ondertekenen tussen Brulocalis, de stad Brussel en de gemeente Kimbanseke om toegang te krijgen tot deze
financiering;

Overwegende dat de Stad Brussel de uitvoering en het financiële beheer van dit programma, zoals in het verleden, delegeert aan de
vzw "Brussel Internationale Solidariteit Solidarité Internationale" (BRISSI);

Overwegende dat een meerpartijen overeenkomst tussen Brulocalis, de Stad Brussel, de gemeente Kimbanseke en de vzw BRISSI
bijgevolg wordt voorgelegd aan het College en de Gemeenteraad en dat de deelnemingsvoorwaarden en de routemap voor het
partnerschap 2022-2026 hier integraal deel van uitmaken;

BESLUIT:

Enig artikel : de overeenkomst ondertekenen tussen Brulocalis, de Stad Brussel, de gemeente Kimbanseke en de vzw "Brussel
Internationale Solidariteit Solidarité Internationale" (BRISSI) voor de deelname aan het programma Gemeentelijke Internationale
Samenwerking 2022-2026 voor het verbeteren van de burgerlijke stand en bevolking in Kimbanseke/Kinshasa.
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