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Ontwerp-Besluit - Raad van 28/03/2022

Organisatie van "Sportvakanties 2022" tijdens alle schoolvakanties.- Vastlegging van uitgaven en
beginselakkoord.- Gewone begroting 2022.

De Gemeenteraad,

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

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

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2001 betreffende de controle over de besteding van bepaalde toelagen;
Toepassing van de wet van 14 november 1983;

Aangezien elk jaar de stad tijdens de schoolvakanties activiteiten die "Sportvakanties" worden genoemd (inleidende en gevorderde
cursussen in diverse sporten voor jongeren van 8 tot 16 jaar) organiseert;

Aangezien de eerste activiteiten zullen plaatsvinden van 28 februari tot 4 maart 2022, zou de Dienst Sport nu al de nodige regelingen
moeten kunnen treffen voor de organisatie van deze activiteiten in samenwerking met de ULB ASBL Sportschool en de partner
watersportclubs;

Gelet op de kredieten voorzien op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022; onder voorbehoud van de aanneming van
de gewone begroting 2022 door de Gemeenteraad en de goedkeuring door de Toezichthoudende overheid;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

Besluit :

Enig artikel : Toekennen van subsidies in het kader van de organisatie van activiteiten "Sportvakanties 2022" voor een totaal bedrag
van 166.000,00 EUR op het artikel 76410/33202 van de gewone begroting 2022 aan de volgende verenigingen en verdeelt als volgt:
- ECOLE DE SPORTS DE L'ULB (VZW) : 150.000,00 EUR;
- ROYAL SPORT NAUTIQUE DE BRUXELLES (VZW) : 8 000,00 EUR;
- BRUXELLES ROYAL YACHT CLUB (VZW) : 8.000,00 EUR.
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