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Netwerk van "gastvrije toiletten".- Aanhangsel nr. 1 bij de overeenkomst en toekenning van de premies voor
het jaar 2022.

De Gemeenteraad,

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

Overwegende dat op datum van 28 juni 2021, de Gemeenteraad van de Stad Brussel de oprichting van een netwerk van "gastvrije
toiletten" heeft aangenomen, in het kader van het plan "Toiletten" en met als doelstelling het gratis ter beschikking stellen van
sanitaire voorzieningen voor iedereen, zonder consumptieverplichting of zonder klant te zijn in de deelnemende handelszaken;

Overwegende dat, zoals hernomen in het Gemeenteraadsbesluit van 28/06/2021, de Stad er zich toe verbindt de deelnemende
handelaars een jaarlijks premie van duizend euro (1.000,00 EUR) toe te kennen;

Overwegende dat op dit moment 42 handelszaken deelnemen aan het netwerk van "gastvrije toiletten" (lijst als bijlage van huidig
ontwerp van besluit), en dat aan elk van deze handelszaken bijgevolg een premie kan toegekend worden van 1.000,00 EUR voor het
jaar 2022;

Overwegende dat de premies voor het jaar 2022, voor een totaal bedrag van 42.000,00 EUR, kunnen gefinancierd worden via de
artikels 87605/321/01 en 87605/331/01 van de gewone begroting 2022, met gebruik van de voorlopige twaalfden in afwachting van
de goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat, teneinde de administratieve lasten, zowel voor de diensten van de Stad als voor de begunstigde van de premie, te
verlichten, de praktische betalingsmodaliteiten van deze premie dienen aangepast te worden;

Overwegende dat de wijzigingen van de betalingsmodaliteiten van de premie het voorwerp uitmaken van het aanhangsel nr. 1
(TV/2022/161/PP) bij de overeenkomst TV/2021/82/PP, met de bedoeling om de jaarlijkse premie te kunnen uitbetalen in twee
schijven op het eind van elk semester (in plaats van in vier schijven op het eind van elk trimester), mits het voorleggen van één
enkele jaarlijkse schuldvordering;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT:

Artikel 1: Het aanhangsel nr. 1 (TV/2022/161/PP) bij de overeenkomst TV/2021/82/PP tussen de Stad Brussel en verschillende
vestigingen met betrekking tot de vrije toegang en het gratis ter beschikking stellen van hun sanitaire inrichting aan het publiek -
netwerk "gastvrije toiletten" aannemen.

Artikel 2 : Een premie toekennen, voor het jaar 2022, van 1.000,00 EUR aan elk van de 42 vestigingen die deelnemen aan het
netwerk van "gastvrije toiletten" (lijst als bijlage van huidig ontwerp van besluit) en deze uitbetalen in 2 schijven van 500,00 EUR,
op het eind van elk semester.- Totale uitgave van 42.000,00 EUR, waarvan 39.000,00 EUR op het artikel 87605/321/01 en 3.000,00
EUR op het artikel 87605/331/01 van de gewone begroting van 2022 (met gebruik van de voorlopige twaalfden in afwachting van de
goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid).

Onderwerp : 
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