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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20222023-0090
10-11-2022

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de toekenning van een investeringssubsidie voor 
welzijnsinstellingen - deel 5

Het collegelid,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 
februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan 
de gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Gelet op de verordening nr. 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-
subsidies voor Welzijn; 

Gelet op het collegebesluit nr. 20122013-0515 van 25 april 2013 houdende het organiek reglement 
op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies;

Gelet op het collegebesluit nr. 20132014-0171 van 27 februari 2014 houdende de goedkeuring van 
het reglement voor subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Welzijn;

Gelet op het collegebesluit nr. 20182019-0755 van 18 juli 2019 houdende de bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het collegebesluit nr. 20192020-0089 van 24 oktober 2019 houdende de delegatie van 
beslissingsbevoegdheden aan de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
gewijzigd bij collegebesluit nr. 20202021-0189 van 29 oktober 2020;

Gelet op het collegebesluit nr. 20202021-0635 van 9 juni 2021 houdende de goedkeuring van het 
investeringsplan 2021-2025;
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Besluit

Artikel 1

Een investeringssubsidie van 10.607,40 EUR voor het voortraject en de moduleerbare inrichting 
van het gelijkvloers en de eerste verdieping in de Dupontstraat 58, in 1030 Schaarbeek wordt 
toegekend aan vzw Wijkpartenariaat Brabantwijk (0452.591.508), Dupontstraat 58, 1030 Brussel 
(Schaarbeek).

Artikel 2

De organisatie verbindt zich ertoe de wetgeving op de overheidsopdrachten na te leven.

Artikel 3

De subsidie wordt uitbetaald na voorlegging van de facturen voor de goedgekeurde diensten, 
leveringen en/of werken.

Artikel 4

Vzw Wijkpartenariaat Brabantwijk verbindt zich er schriftelijk toe de bestemming van de 
roerende goederen waarvoor de investeringssubsidie verleend wordt, niet te wijzigen gedurende 
de periode die minstens gelijk is aan de boekhoudkundige afschrijvingsduur van de investering, 
zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie.

Artikel 5

Indien de organisatie de bestemming van de roerende goederen waarvoor de investeringssubsidie 
werd verkregen zonder toestemming van het College wijzigt, of indien de organisatie na uitkering 
van de investeringsbijdrage ophoudt te bestaan, wordt de toegekende investeringssubsidie 
geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

Artikel 6

Alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de berekening van de 
subsidie en/of voor de financiële controle moeten aan de administratie voorgelegd worden.

Artikel 7

Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt, kan het College de toegekende 
investeringssubsidies geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Artikel 8

De organisatie vermeldt in zijn communicatie de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
door het N-brussel-logo en volgt daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op 
www.vgc.be/huisstijlgids.

http://www.vgc.be/huisstijlgids
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Artikel 9

De uitgave wordt aangerekend binnen het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie op de volgende wijze:

 In 2022 een bedrag van 10.607,40 EUR op budgetsleutel 090910-66400000-ACT645.

Artikel 10

De subsidie wordt gefinancierd met subsidies voor Grootstedelijke Uitdagingen.

Het collegelid,

#collegelid01_90_140#


