ADVIES OVER
DE ERKENNING VAN VERENIGINGEN DIE STREVEN
NAAR DE VERBETERING VAN HET STADSMILIEU EN HET LEEFKLIMAAT

Aanvrager

De regering - De ordonnantie van 4 september 2008 met betrekking tot het
subsidiëren van de verenigingen en de projecten ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - art.5.

Aanvraag ontvangen op

15.11.21

Uiteenzetting

29.11.21 door

Overgemaakt document

Presentatie van 29.11.2021 in de GMC "Erkenning van verenigingen die streven naar de verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het BHG
2022-2026"

Advies aangenomen door de 20/12/2021
Gewestelijke
Mobiliteitscommissie op

In overeenstemming met het besluit van 19 oktober 2000 tot oprichting van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, art. 5: "Geen enkel lid mag beslissen over onderwerpen waarin hij een rechtstreeks
belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als zaakgelastigde." De leden die de betrokken verenigingen
vertegenwoordigen, dhr. Gerben Van den Abeele (vzw MPACT), dhr. Rémy Huon (vzw Tous à Pied),
mevr. Kadri Soova (collectief Heroes for Zero) en mevr. Ria Kaatee (bestuurder bij ARAU) onthouden zich bij dit ontwerpadvies.
De Commissie heeft kennis genomen van de zeven aanvragen voor erkenning voor de periode
2022-2026 en hun analyse door Brussel Mobiliteit.
De verenigingen Mpact en Tous à Pied voldoen niet aan de voorwaarde bepaald in artikel 4. 2° van
de ordonnantie betreffende de vestiging van de maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en kunnen niet worden erkend.
Brussel Mobiliteit heeft nog niet de kans gehad om samen te werken met de verenigingen Johanna.be en Ride your Future en geeft er de voorkeur aan om in 2022 een eerste subsidieaanvraag
in te willigen zich uit te spreken over een vijfjarige erkenningsaanvraag.
De verenigingen AMT CONCEPT (Accessibilité et Mobilité pour Tous), ARAU Action urbaine, Heroes for ZERO voldoen aan de voorwaarden van de ordonnantie en Brussel Mobiliteit stelt voor hun
erkenningsaanvraag goed te keuren.
De Commissie bekrachtigt de analyse van Brussel Mobiliteit en het voorstel tot vijfjarige erkenning
van de verenigingen AMT CONCEPT (Accessibilité et Mobilité pour Tous), ARAU Action urbaine en
Heroes for ZERO.
CRM_2021_AVIS_19_AgrementAssociations_NL

Page 1/2

CRM_2021_AVIS_19_AgrementAssociations_NL

Page 2/2

