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Ontwerp-Besluit - Raad van 21/02/2022

Dossier TV/2021/82/PP.- Netwerk van "gastvrije toiletten".- Toekenning van de premies voor het jaar 2021.-
Wijzigingen betreffende 3 van de begunstigden.

De Gemeenteraad,

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

Overwegende dat op datum van 31 januari 2022, de Gemeenteraad van de Stad Brussel de toekenning, voor het jaar 2021, van een
premie aan in totaal 42 handelszaken die deelnemen aan het netwerk van "gastvrije toiletten" heeft aangenomen;

Overwegende dat 3 van de handelszaken die van de premie kunnen genieten (hernomen in lijst 1, gevoegd bij het besluit van de
Gemeenteraad van 31/01/2022 en als bijlage van huidig ontwerp van besluit) vertegenwoordigd worden door natuurlijke personen:
- Café Queen's (Harenheidestraat 10 te 1130 Haren - Ondernemingsnr.: 0738.401.810), vertegenwoordigd door dhr. Kévin NOËL;
- Le Paon d’Or (Vossenplein 27 te 1000 Brussel - Ondernemingsnr.: 0564.767.553), vertegenwoordigd door mevr. Aurore
PHANARIOTIS;
- Maylee’s Bar (Frans Vekemansstraat 68 te 1120 Neder-over-Heembeek - Ondernemingsnr.: 0721.946.254), vertegenwoordigd door
mevr. Maria del Carmen FERNANDEZ-SUAREZ;

Overwegende dat kan aanvaard worden dat de premies voor de 3 handelszaken in kwestie uitbetaald worden op basis van een
schuldvordering op naam van de 3 voornoemde natuurlijke personen;

Overwegende dat de desbetreffende uitgave, voor een bedrag van 1.500,00 EUR (3 x 2 trimesters x 250,00 EUR) voor het jaar 2021,
gefinancierd kan worden via het artikel 87605/331/01 "Rechtstreekse premies en subsidies aan gezinnen" van de gewone begroting
2022, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de toezichthoudende overheid; dat dit
bedrag in mindering kan gebracht worden van het bedrag dat vastgelegd werd op het artikel 87605/321/01 van de gewone begroting
2021 voor de betaling van de premies;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Enig artikel : Een premie toekennen van 500,00 EUR aan dhr. Kévin NOËL (handelend in naam van Café Queen's - Harenheidestraat
10 te 1130 Haren), aan mevr. Aurore PHANARIOTIS (handelend in naam van Le Paon d’Or - Vossenplein 27 te 1000 Brussel) en
aan mevr. Maria del Carmen FERNANDEZ-SUAREZ (handelend in naam van Maylee’s Bar - Frans Vekemansstraat 68 te 1120
Neder-over-Heembeek), die deelnemen aan het netwerk van "gastvrije toiletten" sinds 01/07/2021 (lijst 1 als bijlage van huidig
ontwerp van besluit).- Uitgave van 1.500,00 EUR op het artikel 87605/331/01 van de gewone begroting 2022, onder voorbehoud van
de aannemeing van de begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring ervan door de toezichthoudende overheid, en in
mindering van het bedrag vastgelegd op het artikel 87605/321/01 van de gewone begroting 2021.
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