De gemeenteraad
Besluit

2020_GRMW_00617 Addendum bij subsidieovereenkomst Het Beroepenhuis vzw Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 22 juni 2020
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen;
mevrouw Mieke Van Hecke, schepen; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram
Van Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters,
ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi
De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Elke Sleurs; mevrouw Sara
Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de
heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; mevrouw Karlijn
Deene; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya;
mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt;
mevrouw Hafsa El -Bazioui; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; mevrouw
Tine De Moor; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris
Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw
Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja
Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw
Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Bevoegd: Bram Van Braeckevelt
Betrokken: Elke Decruynaere

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

Op 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad de voorlopige verlenging tot en met 30 juni 2020 goed
van de lopende, structurele (meerjarige) subsidieovereenkomst met Het Beroepenhuis vzw,

waarop personeel is tewerkgesteld. De oefening om te kijken welke derden het meest geschikt
zijn om mee het meerjarenplan uit te voeren is gestart. Ook de gesprekken met Het
Beroepenhuis vzw zijn aangevat.
De verkennende gesprekken met het Beroepenhuis vzw over een eventuele verderzetting van
de samenwerking en, desgevallend, over de modaliteiten daarvan, werden omwille van de
coronamaatregelen uitgesteld. Het blijft de ambitie om de samenwerking verder te zetten
indien die gealigneerd blijft op de ambities uit het meerjarenplan van Stad Gent.
In tussentijd stellen wij voor om een addendum toe te voegen zodat de overeenkomst met het
Beroepenhuis vzw, Doornzelestraat 86-92 te 9000 Gent, van 2017-2019 met een jaar verlengd
wordt, met behoud van de prestaties die in deze overeenkomst werden afgesproken.
Dit addendum wijzigt artikel 1 van de oorspronkelijke overeenkomst, wat betreft duurtijd van de
overeenkomst en het totaal toegekende subsidiebedrag per jaar. De duurtijd wordt verlengd
met 1 jaar, tot 31 december 2020. Het geïndexeerde totaal toegekende subsidiebedrag
bedraagt 51.414,6 euro. Van dit bedrag werd reeds 25.554 euro overgemaakt, zoals
overeengekomen in het gemeenteraadbesluit met betrekking tot de voorlopige verlenging van
de subsidieovereenkomsten tot 30 juni 2020.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Visum: Visum verleend
Vastleggingnummer(s): 5620500405
Voorgestelde uitgaven: € 25.860,60
Gebudgetteerd: Ja
er werd een voorlopige verlenging toegekend van 25.554 euro dmv vastlegging 5619500436

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2020
2021
Totaal

Verwachte ontvangsten: € 0,00
Gebudgetteerd: Ja

0

Werk
348190000
E.Subs
niet-relevant
23.274,59 euro
2.586,06 euro
25.860,60 euro

Bijgevoegde bijlage(n):



addendum bij de subsidieovereenkomst Het Beroepenhuis (deel van de beslissing)
Subsidieovereenkomst Het Beroepenhuis vzw 2017 2019

Beslissing

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met Het Beroepenhuis vzw,
Doornzelestraat 86-92 te 9000 Gent, waarin de duurtijd van het project verlengd wordt tot
31/12/2020 en het totaal subsidiabele bedrag per jaar aangepast wordt aan de indexering, met
behoud van de afgesproken prestaties.

STAD Gent
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en Het Beroepenhuis vzw
Voor de algemene werking
voor werkingsjaren 2017-2020

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van het
Strategisch Meerjarenplan van de Stad Gent.
Wordt onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de Stad Gent en binnen de
perken van de goedgekeurde kredieten;
dit addendum bij de subsidieovereenkomst afgesloten tussen enerzijds
de stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de gemeenteraad,
waarvoor optreden de heer Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie,
Openbare Netheid en Toerisme, en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ……………..…
hierna genoemd de Stad;

en anderzijds
de vzw Het Beroepenhuis, Doornzelestraat 86-92 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de heer Fons Leroy,
voorzitter;
hierna genoemd de uitvoerder
en wordt het volgende overeengekomen:
De gemeenteraad heeft op 19/12/2016 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen de Stad Gent en Het
Beroepenhuis vzw voor de algemene werking van Het Beroepenhuis vzw (2017-2019).
Onderhavig addendum heeft als doel om de looptijd van de overeenkomst zoals vermeld
in art. 1 van de overeenkomst te wijzigen, en het jaarlijks subsidiebedrag aan te passen aan de indexering.
Artikel 1 wordt vervangen door het volgende artikel:
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Artikel 1. - Omschrijving van de werking
Omschrijving
Het Beroepenhuis zet in op het stimuleren van bewuste studiekeuzes bij jongeren van 11 tot 14 jaar.
Hiertoe onderneemt het Beroepenhuis volgende activiteiten:
- de organisatie van een interactieve tentoonstelling met 11 sectorale hoeken en beroepenateliers,
- het ontwikkelen en verspreiden van omkaderend educatief materiaal,
- een aanbod op maat van specifieke groepen of sectoren via diverse projecten.
Uitdagingen voor de toekomst zijn: een verdergezet bereik van jongeren van de eerste graad secundair
onderwijs, het ontwikkelen van mobiele formules en de verdere ontwikkeling van talent-denken in de
werking.
Een uitgebreide beschrijving van de werking, geplande activiteiten, prestaties en uitdagingen is te vinden in
het dossier in bijlage bij deze overeenkomst.
In haar werking beoogt Het Beroepenhuis een goede inbedding in de Gentse context wat zich vertaalt in een
verzekerd bereik van Gentse leerlingen, ouders en leerkrachten. Hiertoe werkt Het Beroepenhuis samen met
Onderwijscentrum Gent, dat acties zal ondernemen om de toegang tot Gentse scholen te bevorderen.
Indicator(en)
In haar jaarverslag rapporteert Het Beroepenhuis het volgende:
-

een kwalitatieve rapportage over de ondernomen activiteiten en uitdagingen,

-

een kwantitatieve rapportage over het bereik van leerlingen, ouders, leerkrachten (target:
10.400/jaar via de kernwerking) met specifieke aandacht voor het bereik in Gent (target: 20% of
2.080/jaar via de kernwerking),

-

een overzicht van communicatie- en promoacties naar Gentse scholen basisonderwijs en secundair
onderwijs, gekoppeld aan een overzicht van scholen die wel/niet op het aanbod ingaan.

Looptijd:

Van 01/01/2017 tot en met 31/12/2020

Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar

51.414,648 Euro

De toegekende subsidie wordt bij deze lopende meerjarige subsidieovereenkomst jaarlijks verhoogd met 0.6%.
Inwerkingtreding addendum:
Dit addendum gaat in op 01/07/2020 en eindigt op 31/12/2020
Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
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Voor de Stad
Voor de voorzitter van de gemeenteraad
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019)

Mieke Hullebroeck,
algemeen directeur Stad en OCMW Gent

Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel, Werk
en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme

voor de uitvoerder

Fons Leroy
voorzitter
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(adjunct-) algemeen directeur

voorzitter
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