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Ontwerp-Besluit - Raad van 23/05/2022

Projectoproep ID 2020.- Nieuwe vastleggingen en definitieve afrekeningen.

De Gemeenteraad,

Overwegende dat het college van burgemeester en wethouders in het kader van zijn beleid inzake duurzame ontwikkeling en de
uitvoering van Agenda 21 lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling wil ondersteunen door een subsidie toe te kennen aan
natuurlijke personen, feitelijke verenigingen, VZW's, verenigingen zonder winstoogmerk van KMO's en onderwijsinstellingen die
betrokken zijn bij de uitvoering van acties die een positief en duurzaam effect kunnen hebben op het gedrag van een doelgroep en op
zijn leefomgeving

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen in 2020 een totaal budget van 150.000 euro, in de vorm van subsidies,
ter beschikking heeft gesteld voor de uitvoering van lokale initiatieven voor duurzame ontwikkeling op het grondgebied van de Stad
Brussel;

Overwegende dat een lijst van winnaars is goedgekeurd door het College van 24/09/2020 en de Raad van 05/10/2020 (ID Farde e-
Assemblies: 2359662);

Overwegende dat twee van deze laureaten op verzoek van de UO Subsidies/Controle van de Instellingen hun rekeningen en balansen
voor het lopende jaar hebben moeten indienen en dat de validering ervan enige tijd in beslag heeft genomen

Overwegende dat deze validering van de documenten plaatsvond na de afsluiting van de overdracht van vastleggingen voor het jaar
2021;

Overwegende dat de volgende bedragen (tweede tranches van subsidiebetalingen) nog moeten worden uitbetaald aan de volgende
laureaten:
*Bij artikel 87906/33202 :
2020_10 ASBL La ferme Nos Pilifs (BE0438 065 757) - 6.000,00 EUR
2020_35 ASBL Groupe ONE (461.788.294) - 1.498,13 EUR

Overwegende dat deze bedragen aan de geselecteerde aanvragers moeten worden betaald na de indiening van hun tussentijds
activiteitenverslag en de indiening van de bewijsstukken voor de eerste betalingstranche (zie de bijlagen), overeenkomstig artikel 11
van de 2020-verordening van de oproep tot het indienen van projecten;

Aangezien de niet-betaling van de tweede tranche deze non-profitorganisaties verhindert hun project te voltooien wegens een gebrek
aan cashflow;

Overwegende dat de overgedragen vastleggingen nrs. 21/349654 en 21/333605 (die bij hun creatie het nummer 20/35994 droegen),
ingeschreven in begrotingsartikel 20/10401/33202, waarvan de begunstigden hierboven zijn vermeld, zijn afgesloten in het kader van
de analysefase van de overgedragen vastleggingen vanaf de afsluiting van het begrotingsjaar 2021

Overwegende dat deze kredieten niet zijn overgedragen naar 2022;

Aangezien uiteindelijk een totaalbedrag van 7.498,13 € aan subsidies moet worden uitgegeven;
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Ervan uitgaande dat deze uitgaven om de hierboven uiteengezette redenen in 2022 weer oplopen

Overwegende dat voor het begrotingsjaar 2022 een bedrag van 7.498,13 euro moet worden vastgelegd op grond van artikel
21/87906/33202 (de functionele code is gewijzigd als gevolg van interdepartementale
reorganisaties);

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Artikel 1 : Het principe van de liquidatie van 6.000,00 EUR ten gunste van de vzw "La ferme Nos Pilifs" (BE0438 065 757) en van
1.498,13 EUR
aan de vzw "Groupe ONE" (461.788.294) op begrotingsartikel 87906/33202 van de gewone begroting voor 2022, onder voorbehoud
van goedkeuring van de begroting door de toezichthoudende overheid, wordt goedgekeurd;

Artikel 2 : De Financiering van de uitgaven door de thesaurie wordt goedgekeurd.

Artikel 3 : Het College is belast met de uitvoeringsmodaliteiten.

Bijlagen :
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