Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegelidbesluit nr. 20222023-0030
31-10-2022

COLLEGELIDBESLUIT
Collegelidbesluit houdende de subsidiëring en niet-subsidiëring van projecten
'Samenleven in Diversiteit' - deel 4
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 het collegebesluit nr. 95/25 van 19 januari 1995 houdende uitvoering van de verordening
nr. 94/06 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie
in de Vlaamse gemeenschap te Brussel bevorderen;
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. 20162017-0804 van 20 juli 2017 houdende de goedkeuring van een
reglement voor de subsidiëring van projecten 'Samenleven in diversiteit';
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;
Gelet op het collegelidbesluit nr. 20182019-0152 van 18 december 2019 houdende de goedkeuring
van het centraal thema voor subsidies voor projecten 'Samenleven in Diversiteit' 2020;
Overwegende dat het door de vzw Wyde ingediende project ‘MENTO / Mentoring Newt
generations’ gericht is op het verkleinen van de kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven en slechts
onrechtstreeks bijdraagt aan het realiseren van de beoogde doelstellingen van het reglement, er
geen duidelijkheid is betreffende concrete engagementen van andere overheden en sponsors, de
gevraagde subsidie slechts een marginaal aandeel betreft in de begroting van het gehele
initiatief, het eerder een vraag naar opstart van een langdurige werking betreft;
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Besluit
Artikel 1
Aan de volgende organisatie wordt een projectsubsidie toegekend voor projecten Samenleven in
diversiteit - Plug Into Brussels:
Initiatief
(Periode)
‘WYDE Laureates /A
tribute to inspiring
women – 26 februari
2022 tot en met 25
oktober 2022’

Toekenning aan
Uitbetaling op
rekeningnummer van
Vzw Wyde, Researchdreef 12
te 1070 Brussel (Anderlecht)

Identificatie

Bedrag

0766.788.364

5.000 EUR

Artikel 2
Aan de volgende organisatie wordt geen projectsubsidie toegekend voor projecten ‘Samenleven
in diversiteit - Plug Into Brussels’:
 Vzw Wyde (0766.788.364), Researchdreef 12 te 1070 Brussel (Anderlecht) voor het project
‘MENTO / Mentoring New generations’.
Artikel 3
De in artikel 1 vermelde subsidie wordt uitbetaald in één schijf.
Artikel 4
De in artikel 1 vermelde organisatie dient ten laatste drie maanden na afloop van het project een
financieel en inhoudelijk eindverslag in met betrekking tot het gesubsidieerde initiatief.
Artikel 5
De in artikel 1 vermelde organisatie vermeldt in haar communicatie de steun van de VGC via het
N-brussel-logo en volgt daarvoor de richtlijnen van de huisstijlgids op www.vgc.be/stijlhandboek.
Artikel 6
De uitgave wordt aangerekend binnen het meerjarenplan 2022-2025 van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie op de volgende wijze:
- In 2022 een bedrag van 5.000 EUR op budgetsleutel 090210-64900000-ACT423.
Het collegelid,

#collegelid03_90_140#
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