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Vzw "Job Office".- Overeenkomst.

De Gemeenteraad,

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

Gelet op het verzoek van de vzw "Job Office", om het meubilair dat door de Stad Brussel werd verwijderd en bewaard ter
gelegenheid van een ontruimingsvonnis terug te kunnen halen en dit aan het einde van de wettelijke termijn van zes maanden in
overeenkomstig artikel 1344quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, of de gebruikte meubelen die door de Stad Brussel worden
afgevoerd in het kader van de gratis ophaaldienst voor grof huishoudelijk afval voorzien door gemeentereglement met betrekking tot
de grof huisvuilophaling aan huis of tijdens jaarlijkse campagnes voor het inzamelen van grofvuil ;

Overwegende dat het “Cyclup”-project is een sociaal-professioneel integratie- en sociale-economieproject van het VZW Job Office,
ontwikkeld in samenwerking met het O.C.M.W. van de Stad Brussel en dat haar missie is om rechthebbenden van O.C.M.W. het
verwerven van professionele vaardigheden en praktijkervaring (artikel 60§7) in activiteitensectoren zoals sorteren, houtbewerking,
verkoop, naaien en elektromechanica ;

Dat het project “Cyclup” is ook een circulaire economie-project aangezien het zich richt op de recyclage, hergebruik en recuperatie
van kleding, accessoires en klein gerecycleerd meubilair bestemd voor het recyclagecentrum met het oog op duurzame ontwikkeling ;

Dat concreet geeft het "Cyclup"-project aanleiding tot verschillende "Cyclup"- tweedehandswinkels die verschillende namen hebben
naargelang van de betrokken sector en die alle in synergie werken : "het Sorteercentrum", "de Timmermanswinkel", "de
Tweedehandswinkel", "de Werkplaats-Boutiek en Electro". Alle gemaakte creaties worden in de winkel verkocht ;

Overwegende dat dit verzoek werd door de Stad Brussel aanvaard met het oog op de doelstellingen van het project, met name op het
gebied van onderwijs met respect voor het milieu en duurzame ontwikkeling, hulp bij de integratie van een kwetsbaar publiek op de
arbeidsmarkt, bewustzijn van de creatie van en versterking van de sociale banden in de wijk, terwijl de Stad Brussel de financiële
kosten en de kosten van afvalverwerking voor haar aannemer kan verminderen ;

Overwegende dat bijgevolg is het noodzakelijk om de respectieve verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Stad Brussel en
van de vzw "Job Office" met betrekking tot de recuperatie van gebruikt meubilair dat door de Stad is verwijderd naar aanleiding van
een vonnis van ontruiming en omvangrijke huisraad ter gelegenheid van de ophaling voorzien in de door gemeentereglement met
betrekking tot de grof huisvuilophaling aan huis of tijdens jaarlijkse volumineuze inzamelacties ;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel :
De overeenkomst n° TV/2022/163/PP tussen de Stad Brussel en de vzw "Job Office" betreffende de toekenning van een subsidie in
natura voor de recuperatie door de vzw van gebruikt meubilair in geval van een uitzettingsvonnis of de ophaling van grofvuil, is
goedgekeurd.
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