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Ontwerp-Besluit - Raad van 28/03/2022

Jaarlijkse toelage ten voordele van de vzw "Boerderij van het Maximiliaanpark".- 2022.- Principe.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Gelet op de overeenkomst tussen de Stad Brussel en de v.z.w. "Boerderij van het Maximiliaanpark", goedgekeurd door de
Gemeenteraad op 07/12/1992, door de toezichthoudende overheid op 28/01/1993 en ondertekend door de partijen op 23/03/1993,
evenals haar aanhangsels nr. 1, 2, 3, 4, 5 en 6;

Overwegende dat op grond van aanhangsel nr. 6 bij voornoemde overeenkomst, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 20/09/2021,
het bedrag van de jaarlijkse toelage ten gunste van de v.z.w. "Boerderij van het Maximiliaanpark" wordt vastgesteld op 270.000,00
EUR;

Overwegende dat in afwachting van de goedkeuring van de begroting door de bevoegde overheden, voorschotten kunnen worden
toegestaan in voorlopige twaalfden, berekend op basis van het in 2021 toegekende bedrag en dit om de goede werking van de v.z.w.
“Boerderij van het Maximiliaanpark” niet in gevaar te brengen;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel :

In afwachting van de goedkeuring van de begroting 2022, worden voorschotten van de toelage voor 2022 toegekend aan de v.z.w.
"Boerderij van het Maximiliaanpark", bestemd om de werking van de v.z.w. te verzekeren, via de betaling van voorlopige twaalfden,
berekend op basis van de toelage van 2021, hetzij een maandelijkse storting van 19.125,00 EUR (artikel 76605/332/02 van de
begroting 2022), door het gebruik van de voorlopige twaalfden toe te laten en onder voorbehoud van de goedkeuring van de
begroting door de Gemeenteraad en door de toezichthoudende overheid.
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