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Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 6°.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 ESF-oproep 490 "outreach en activering II"

Motivering

Dienst Werk en Activering (toen nog MAACT) diende samen met vzw Groep Intro en vzw De
Vrouwenraad een projectvoorstel in in de ESF-oproep 490, "outreach en activering II": project
MIRIAM, een activeringstraject voor alleenstaande moeders, met combinatie van individuele
begeleiding en empowerend groepswerk. Het projectvoorstel werd in december 2020 door ESF
goedgekeurd. vzw Groep INTRO is de promotor van dit project, dat ook in Oostende en
Antwerpen ingediend en goedgekeurd werd in samenwerking met het OCMW. Het project
werd hernoemd tot "Expeditie MIRIAM" om een duidelijker onderscheid te maken met de
eerdere MIRIAM-projecten van de POD Maatschappelijke Integratie. De rol van vzw De
Vrouwenraad als partner werd door ESF niet weerhouden gezien zij geen inhoudelijke rol
uitoefenen in de trajectwerking. In de uitvoering zullen de partners echter nog steeds op hun
ondersteunende expertise kunnen rekenen (vorming, intervisie).
Het project is op 1 februari 2021 gestart met een periode van 3 maanden waarin op een
outreachende wijze kandidaten gezocht en geselecteerd worden. De partners richten zich
hiervoor in eerste instantie op de welzijnsbureaus, maar ook op externe diensten. En expliciet
op niet-leefloongerechtigden, omdat er voor leefloongerechtigden binnen de reguliere werking
van Dienst Werk en Activering een soortgelijk aanbod is (kortere groepswerking MIRIAM).
Na deze fase, vanaf mei 2021, zal de groep van 15 alleenstaande moeders gedurende 15
maanden intensief begeleid worden door een tandem van vzw Groep INTRO en Dienst Werk en
Activering (2 halftijdse medewerkers). Zij zullen de cliënten individueel begeleiden, zowel op het
vlak van werk als op het vlak van welzijn, en zullen daarnaast ook empowerend groepswerk
aanbieden. Het doel van het project is om de deelneemsters sociaal en indien haalbaar ook

professioneel te activeren, door belemmeringen te verminderen, hen te versterken en te
empoweren.
De personeelsinzet van 0,5 VTE maatschappelijk werker wordt volledig gedekt door de ESFsubsidie.
De gezamenlijke uitvoering van het project wordt geformaliseerd in voorliggende
partnerschapsovereenkomst met de promotor, vzw Groep INTRO, Charles Parentéstraat 6, 1070
Brussel (rekeningnummer BE53 7755 9526 3153). Dienst Werk en Activering ontving deze
overeenkomst pas recent van de promotor, en kon deze dus niet eerder ter goedkeuring
voorleggen.

Voor de uitvoering van het project dient de partnerschapsovereenkomst te worden
goedgekeurd met de promotor, vzw Groep INTRO. Deze overeenkomst regelt de gezamenlijke
en onderscheiden engagementen, de verdeling van de opdrachten, de inzet van personeel en de
verdeling van de middelen.
De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van het ESF-project met begindatum
01/03/2021 en einddatum 31/07/2022.

Financiële informatie

Visum verleend bij delegatie
Voorgestelde uitgaven: € 39.410,00
Gebudgetteerd: Ja
Na goedkeuring van het projectvoorstel werden uitgaven en opbrengsten opgenomen in BW
2021. We baseerden ons hiervoor op een gemiddelde loonkost aangezien de
projectmedewerker op dat moment nog niet gekend was. Het bedrag van € 39.410 is een
correctie hierop, namelijk de verwachte reële loonkost van projectmedewerker Julie Haedens
(0,5 VTE van februari 2020 tot en met juli 2021) en ligt lager. Haar volledige loonkost was reeds
regulier gebudgetteerd, wat betekent dat we met het projectbudget bijkomend 0,5 VTE konden
inzetten in de reguliere werking. Op dit moment wordt dat nog niet aangewend maar deze
middelen blijven beschikbaar. Zolang dit niet gebeurt is er van deze uitgave dus eigenlijk geen
sprake.

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2021
2022
Totaal

Dienst Werk en Activering
D391000000
exploitatie
ESF.MRM
24.084
15.326
39.410

Verwachte ontvangsten: € 49.110,00
Gebudgetteerd: Ja
Na goedkeuring van het projectvoorstel werden uitgaven en opbrengsten opgenomen in BW
2021. We baseerden ons hiervoor op een gemiddelde loonkost aangezien de
projectmedewerker op dat moment nog niet gekend was. Het bedrag van € 49.110 is een
correctie hierop, namelijk de subsidie op basis van de reële verwachte loonkost van
projectmedewerker Julie Haedens (0,5 VTE van februari 2020 tot en met juli 2021), en ligt lager.
Uiteraard liggen ook de uitgaven lager.

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2021
2022
Totaal

Dienst Werk en Activering
D391000000
exploitatiesubsidie
ESF.MRM
30.011
19.099
49.110

Bijgevoegde bijlage(n):


partnerschapsovereenkomst Expeditie MIRIAM (deel van de beslissing)

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt goed de partnerschapsovereenkomst in het kader van het project Expeditie MIRIAM
(Europees Sociaal Fonds periode 01/02/2021 - 31/07/2022) met vzw Groep INTRO - Charles
Parentéstraat 6, 1070 Brussel, zoals gevoegd in bijlage.

Partnerschapsovereenkomst

Naam van de organisatie:
Rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:

Groep INTRO
Vzw
Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel
0461 936 071

Vestigingsnummer:
Naam van de ondertekenaar:
Functie:
Telefoon:
E-mail:

2.138.488.031
Herman Verhelst
Directeur Departement Vorming, coaching en advies
02/242 85 43
Herman.verhelst@groepintro.be

Naam van de organisatie:
Rechtsvorm:
Maatschappelijke zetel:
Ondernemingsnummer:
Vestigingsnummer:
Naam en functies van de
ondertekenaars:

OCMW Gent
Openbaar bestuur
Onderbergen 86, 9000 Gent
0212 214 125
Mieke Hullebroeck, Algemeen directeur Stad Gent en OCMW Gent
en Rudy Coddens, Schepen van Sociaal Beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën,
en die handelen in uitvoering van het besluit van de OCMW-raad
dd. 25/05/2021

Telefoon:
E-mail:

09/266 50 20 en 09/266 53 58
Mieke.Hullebroeck@stad.gent en Rudy.Coddens@stad.gent
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Wordt overeengekomen
Artikel 1
Context
Het hierboven vermelde partnerschap diende bij het ESF-agentschap een projectaanvraag in
onder het ESF-Programma 2014-2020, oproep Outreach & Activering - BIS met oproepnummer
490.
Deze oproep valt onder investeringsprioriteit 9i van het Operationeel Programma 2014-2020 van ESF
Vlaanderen: “de actieve integratie, mede met het oog op de bevordering van gelijke kansen en actieve
participatie en verbetering van de inzetbaarheid”.
Deze overeenkomst verankert de afspraken van het partnerschap met het oog op het verloop van
het binnen deze oproep goedgekeurde project met naam Expeditie MIRIAM Gent en nummer 9834

Artikel 2
Voorwerp
In deze overeenkomst definiëren de promotor en de overige partners de interne
functioneringsmechanismen binnen het partnerschap. Hoofddoel is de uitvoering van het project
Expeditie MIRIAM Gent met projectnummer 9834 zoals beschreven in artikel 1 van deze
overeenkomst.

Artikel 3
Duur
De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van het ESF-project met begindatum 01 02 2021 en
de einddatum 31 07 2021 met indiening uiterlijk op 31 08 2020.

Artikel 4
Beschrijving van het ESF-project
Samenvatting van het project
Binnen het project Expeditie MIRIAM organiseren we een holistisch traject op vlak van welzijn en
werk voor alleenstaande (huis)moeders op het kruispunt van gender, armoede en diversiteit. Het
gaat over een intensief traject waarbij we werken aan de sociale en professionele activering van
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deze doelgroep. Dit doen we door te werken aan problemen van de deelnemers op verscheidene
levensdomeinen tegelijkertijd: financiën, wonen, werk en opleiding, opvoeden/onderwijs van de
kinderen, gezondheid en welbevinden, sociale contacten en vrije tijd … Expeditie MIRIAM Gent is
een samenwerking tussen Groep INTRO en OCMW Gent.
Artikel 5
Te behalen resultaten en/of producten
De bijzondere acties en/of geïntegreerde trajecten resulteren in activering d.m.v. o.a. zoeken naar
werk, volgen van een opleiding, behalen van een kwalificatie of aan het werk gaan. De trajecten
kunnen na warme overdracht – bv. Onder invloed van afstemming binnen de eerder vermelde
samenwerkingsverbanden - ook resulteren in een andere aangepaste begeleiding. Waar relevant
kan dit bijvoorbeeld gaan om een warme overdracht naar o.a. GTB, OCMW, e.a.
Het Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 streeft bij deze investeringsprioriteit
naar een minimaal resultaat van 15%.
Een specifiek resultaat dat we vooropstellen binnen Expeditie MIRIAM, is dat de vrouwen vooruitgaan
op de schaal van empowerment. Hiervoor doen we een empowermentmeting in het begin en aan het
einde van het traject. Groep INTRO en OCMW Gent werken samen aan de empowerment van de
vrouwen op vlak van welzijn en werk, waarbij OCMW Gent zich extra zal focussen op de
maatschappelijke integratie (welzijn) en Groep INTRO zich extra zal focussen op de professionele
integratie (werk).
Toegewezen opdracht(en) aan de verschillende partners
De verschillende acties binnen het project en de desbetreffende uitvoerders worden aangeduid in het
projectplan in bijlage. De dienovereengekomen financiële gegevens worden aangeduid in Bijlage 1 bij
deze overeenkomst.
Artikel 6
Organisatie van het partnerschap
Om het beheer van het partnerschap en de realisatie van het ESF-project tot een goed einde te
brengen, hebben de partners van het partnerschap structuren ontworpen:
▪

▪

Stuurgroep: twee maal per jaar organiseren we een stuurgroep met vertegenwoordigers vanuit Groep
INTRO en de OCMW’s (ook de OCMW’s uit de andere regio’s waar het project eveneens goedgekeurd: er
is een Expeditie MIRIAM in Gent, Antwerpen en Oostende). Tijdens deze stuurgroep bespreken we de
stand van zaken en resultaten van het project. We evalueren de doelstellingen, de aanpak, organisatie,
timing, toeleidingen, inhoud …. Vanuit daaruit bespreken we de sterktes van het project en op welke
manier we het project kunnen bijsturen ikv een nog beter verloop.
Vorming en intervisies: Daarnaast voorzien we regelmatige intervisies om deelnemerscases te bespreken.
Deze intervisies worden eveneens over de provinciegrenzen heen georganiseerd. Op die manier krijgen
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▪

de coaches inzichten van verschillende andere coaches mee, die hen verder op weg kunnen helpen in hun
aanpak en de begeleiding van de deelnemers.
Maandelijks regionaal MIRIAM-overleg: De opvolging van de deelnemers gebeurt via het maandelijkse
regionale MIRIAM-overleg tussen de coach van Groep INTRO en de coach van het OCMW en indien nodig
hun teamleiders.

De promotor ziet erop toe de nodige formaliteiten te vervullen om de subsidies te kunnen
ontvangen.
In het bijzonder zet de promotor de nodige stappen om vanwege het beheersautoriteit de
passende saldobetalingen te verkrijgen, inbegrepen het vergaren en voorbereiden van de
daartoe vereiste bewijsstukken en rapporten. Eveneens waakt de promotor erover op passende
wijze gebruik te maken van de mogelijkheid voorschotten op de subsidies te krijgen.
Op overeen te komen tijdstippen, te bepalen in functie van de regelmaat waarmede de
toegekende subsidies worden uitbetaald door de beheersautoriteit, maakt de promotor een
afrekening ten aanzien van de partners, inbegrepen een gehele of gedeeltelijke terugbetaling
van de verrichte voorfinancieringen op basis van de ontvangen subsidies.
De promotor maakt de ESF-steun aan de partners over volgens de modaliteiten omschreven
hierboven, artikel
Dit gebeurt na ontvangst van de ESF-steun door de promotor in naam en voor rekening van de
samenwerking. Het overmaken van de ESF-steun gebeurt slechts voor die kosten en uitgaven
die overeenstemmen met het budget en het financieringsplan, waarvoor de passende
rechtvaardigingsstukken voorliggen én die aanvaard werden door de beheersautoriteit. De partners
zijn zelf verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de ingediende rechtvaardigingsstukken.
Indien een budgetoverschrijding- of verstoring evenwel het gevolg is van een nalatigheid of
fout van één van de partners, zal deze de gevolgen daarvan dienen te dragen en eventueel de
nodige bijkomende middelen ter beschikking moeten stellen om het budget opnieuw in
evenwicht te brengen.
De partners verbinden zich ertoe loyaal samen te werken om het partnerschap en het project
tot een goed einde te brengen, binnen het kader van de projectaanvraag en de verdere
beslissingen die daaromtrent binnen het partnerschap worden genomen.
In het bijzonder verbinden de partners er zich toe:
•

De regels uitgevaardigd door de beheers- en betalingsautoriteiten en de overige
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven, evenals de
voorwaarden waaronder de subsidies worden toegekend, waaronder in het bijzonder de
regels inzake additionaliteit, subsidiabiliteit en de verenigbaarheid van het partnerschap
en met de regels van het mededingingsrecht;
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•

•

•

•

Bij de voorbereiding en de uitvoering van het partnerschap en het project, inbegrepen de
projectaanvraag en het financieringsplan, in volledige transparantie te werken ten aanzien
van mekaar en ten aanzien van de beheersautoriteit;
Binnen de afgesproken termijnen juiste en volledige informatie te verstrekken inzake
hun activiteiten, werkingsmiddelen en financiering teneinde de betrokken autoriteiten
toe te laten te beschikken over alle relevante elementen voor de beoordeling van het
project en de toekenning van de subsidies; daarbij melden de partners desgevraagd alle
vormen van overheidssteun aan de promotor, teneinde de promotor toe te laten deze
ander vormen van steun indien nodig aan te melden;
Tijdens de uitvoering van het partnerschap onverwijld alle wijzigingen te melden in
hun statuut, toegekende steunmaatregelen en andere componenten die van aard zijn
een impact te hebben op de aan het partnerschap toegekende subsidies of op de
uitvoering van het project;
Nauwgezet de regels na te leven inzake beheer, boekhoudkundige verwerking en
verslaggeving en publiciteit die door· de beheersautoriteit worden opgelegd, zoals verder
uitgewerkt door het partnerschap en bekrachtigd door goedgekeurde
stuurgroepverslagen;

Iedere partner kwijt zich met het oog op de realisatie van het project nauwgezet van de taken
die hem worden toebedeeld in de projectaanvraag, zoals verder uitgewerkt door de stuurgroep.
Indien komt vast te staan dat een partner naliet enige verplichting volgend uit de
partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te
leven of een beslissing van de stuurgroep of de promotor miskent, is hij ten volle aansprakelijk
voor alle nadelige gevolgen die daaruit zouden voortvloeien voor het partnerschap, voor één of
meerdere partners of voor enige derden.
De betrokken partner vrijwaart de overige partners ten volle in dat verband en komt op het
eerste verzoek tussen in elke procedure die betrekking heeft op of op enigerlei wijze
voortvloeit uit zijn miskenning van enige contractuele of wettelijke verplichting.
Het voorgaande geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, indien de beheersautoriteit zou
beslissen over te gaan tot een terugvordering van al verstrekte subsidies.
Indien de subsidies om welke reden ook ontoereikend zijn om de gemaakte kosten te dekken en
alle mogelijkheden uitgeput zijn om middelen te recupereren bij eventueel aansprakelijke partners
of derden, dan worden de verkregen subsidies verdeeld a rato van wat de partners in geval van
volledige ESF-betoelaging zouden verkregen hebben, tenzij de stuurgroep tot een andere
verdeelsleutel beslist.
Indien een partner niet tegemoet komt aan zijn verplichtingen aangegaan onder de
partnerschapsovereenkomst en in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen of indien
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een partner zich gedraagt op een wijze die strijdig is met de goede uitvoering van het project,
kan hij van het partnerschap worden uitgesloten.
Over dergelijke uitsluiting kan slechts beslist worden:
•
•
•

nadat de betrokken partner voorafgaand schriftelijk is op de hoogte gebracht van de
feiten die hem worden ten laste gelegd;
nadat hem een termijn van dertig dagen is gegund om de noodzakelijke rechtzettingen te
verrichten;
nadat hij gehoord werd.

De beslissing tot uitsluiting wordt genomen door het partnerschap, met eenparigheid van
stemmen van de overige, niet bij het incident betrokken partners.
Een partner kan zich enkel terugtrekken uit het project en zodoende uit het huidige
partnerschap, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de aard van het project en mits goedkeuring
van de stuurgroep na toezending aan de stuurgroep van:
•

•

een officiële en gemotiveerde brief tot terugtrekking uit het partnerschap, gedateerd en
ondertekend door het orgaan dat bevoegd is om de partner in rechte te
vertegenwoordigen;
een verklaring van het reeds uitgevoerde werk door de uittredende partner, van de
verworven rechten, van de ontvangen subsidies, evenals van eventuele terugbetalingen.

In het geval de terugtrekking of uitsluiting van een partner een budgetverstoring met zich
meebrengt, is de betrokken partner ten volle aansprakelijk voor alle nadelige gevolgen die
daaruit zouden voortvloeien voor één of meerdere partners. De betrokken partner verbindt zich
er toe bijkomende middelen ter beschikking te stellen om het budget opnieuw in evenwicht te
brengen en de andere partners te vrijwaren. Indien dit niet kan afgedwongen worden, worden
de toegekende middelen over de resterende partners verdeeld a rato van wat de partners in
geval van volledige ESF-betoelaging zouden verkregen hebben, tenzij de stuurgroep tot een
andere verdeelsleutel beslist.

Verbintenissen tussen de contracterende partijen en aansprakelijkheden
ln het kader van het project Expeditie MIRIAM Gent handelen de contracterende partijen als
volgt:
•

Zij aanvaarden bij deze overeenkomst dat Groep INTRO vzw handelt als promotor, om
hen te vertegenwoordigen bij de betrokken overheden, om als gesprekspartner op te
treden en om de gelden van het ESF te beheren overeenkomstig de wijze hierna
beschreven. Zij geven de promotor hiertoe uitdrukkelijk mandaat.
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•

•

•
•

•
•
•
•

De partners van het partnerschap verbinden er zich toe om aan de promotor alle
financiële, administratieve en boekhoudkundige gegevens betreffende de acties, zoals
bepaald in bijlage 1 en 2 aan deze overeenkomst, mede te delen. 1\'let het oog op de
verschillende tussentijdse rapporteringen en de eindrapportering zal de promotor, met
ondersteuning van en na afspraken met de partnerorganisaties, gepaste elektronische
tools ter beschikking stellen met het oog op de optimale registratie van de noodzakelijke
gegevens. De partners zullen binnen de afgesproken termijnen zowel de elektronische
gegevens, als de ondersteunende documenten, aan de promotor overmaken.
Zij verbinden er zich toe om op eenvoudig verzoek van de promotor en de
beheersautoriteit elk bewijsstuk van reële en effectieve gedane kosten, evenals elk
document noodzakelijk voor opvolging en evaluaties van acties, zoals omschreven in
bijlage 2 aan deze overeenkomst, mede te delen (en te bewaren tot 11 jaar na datum).
De partners van het partnerschap zijn volledig verantwoordelijk voor de correctheid van
alle door hen geleverde informatie.
In deze hoedanigheid is de promotor begunstigde van de financiële bijdrage van het ESF,
is hij verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer en de verdeling van
de kredieten volgens de afgesproken regels zoals beschreven in bijlage 1en doet hij de
opvolging van de uitvoering door de partners van de taken, die hen overeenkomstig
bijlage 2 werden toegewezen.
De andere hierboven aangehaalde contracterende partijen handelen als partners van het
partnerschap.
In deze hoedanigheid is een partner van het partnerschap de uiteindelijke
begunstigde van de financiële bijdragen van het ESF.
Alle contracterende partijen verbinden er zich toe een aparte boekhouding te voeren.
Alle contracterende partijen worden beschouwd als mede-uitvoerders. In die
hoedanigheid zijn ze allen medeondertekenaars van de contracten die met de
beheersautoriteit worden gesloten en verbinden ze er zich toe om alle maatregelen te
nemen om de acties waarvoor zij verantwoordelijk zijn, zoals omschreven in de bijlage 2
bij deze overeenkomst, tot een goed einde te brengen

Artikel7
Financiële bepalingen
Inzake de financiële bepalingen zijn de financiële criteria en regels van het ESF-Agentschap vzw,
van toepassing op het ESF-project en zodoende bindend voor alle contracterende partijen. De
promotor aangesteld in het kader van de uitvoering van het project Expeditie MIRIAM Gent
fungeert als mandataris voor het beheer van de totaliteit van de kredieten, verbindt zich ertoe
de ESF-steun volgens de modaliteiten omschreven in deze partnerschapsovereenkomst over te
maken aan de overige partners.
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De promotor verbindt er zich toe om de ontvangen ESF-steun volgens de afgesproken regels zoals
vermeld in bijlage 1 aan de overige partners van het partnerschap over te maken. Dit gebeurt zo
snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van zestig dagen na ontvangst van de
betalingsautoriteit.
Overigens kunnen de partners van het partnerschap onder geen enkel beding aanspraak maken
op een financiële storting voordat de promotor de storting van de betalingsautoriteit heeft
ontvangen.
Bij de verdeling van de definitieve toegekende ESF-steun onder de partners, worden de totaal
reëel gemaakte kosten en de effectief gerealiseerde acties in aanmerking genomen.

Artikel 8
Controle en opvolging
Alle contracterende partijen verbinden er zich toe om:
•
•

•

zowel tijdens als na de afloop van het project de nodige maatregelen te treffen om
controle en toezicht op de uitvoering van het project mogelijk te maken;
alle nodige stukken (boekhoudkundige en andere) in verband met het project op
eenvoudig verzoek over te maken aan de promotor in het geval van een controle door
de bevoegde ambtenaren van de instanties op Vlaams en Europees niveau;
met het oog op een doorlopend beoordelingsproces volgens onderstaande
modaliteiten, monitoring en evaluatie van het project door te voeren, zoals hieronder
aangeduid.

De inhoudelijke evaluatie en kwaliteitscontrole vinden plaats binnen de structuur van het
project, m.n. worden deze ingebakken via:
de stuurgroepen en de regionale MIRIAM-overlegmomenten.

Artikel 9
Communicatie en publiciteit
Alle contracterende partijen verbinden er zich toe om alle betrokkenen bij het project op de
hoogte te brengen van het feit dat dit project steun ontvangt van het Europees Sociaal Fonds
door vermelding van het Europees Sociaal Fonds (ESF) bij de briefwisseling, bij gebeurtenissen
zoals conferenties, vakbeurzen, contacten met de media, op documenten aangaande het project,
bij de aanmaak van audiovisueel materiaal, op publicaties. Inzake communicatie en publiciteit
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verbinden alle contracterende partners zich ertoe de regels van het ESF- agentschap inzake
communicatie en publiciteit te volgen.

Artikel 10
Intellectuele eigendom
De contracterende partijen verbinden zich ertoe om alle mogelijke behaalde resultaten in het
kader van het ESF-project (producten, instrumenten, methodes, ...) publiek te maken en
eveneens overdracht naar derde partijen mogelijk te maken.

Artikel 11
Wijzigingen, beëindiging
Alle contracterende partijen verbinden zich ertoe om bij wijziging aan huidige overeenkomst,
o.m. betreffende de samenstelling van en de taakverdeling in het partnerschap, een convenant
aan huidige overeenkomst toe te voegen en deze ter goedkeuring aan de beheerautoriteit voor
te leggen.

Artikel 12
Diverse
De partnerschapsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, inbegrepen de relevante
Europese wetgeving en reglementering. Alle geschillen in verband met de uitvoering van de
partnerschapsovereenkomst worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.
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Aldus opgesteld in Gent op 29/03/2021 in 2 exemplaren waarvan elk van de partijen erkent één
exemplaar te hebben ontvangen.
Volgende handtekeningen:

Naam van de organisatie:

Groep INTRO vzw

Naam van de ondertekenaar

Herman Verhelst

Naam van de organisatie:

OCMW Gent

Naam van de ondertekenaar Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur Stad en OCMW Gent

Voor de voorzitter van de OCMW-raad bij delegatiebesluit van 26
november 2019
Rudy Coddens, Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10

Partnerschapsovereenkomst
BIJLAGE 1: Begroting project 9834
Overzicht kosten project

Standaardkosten

Total kost project

Promotor GI

OCMW Gent

41.980,66

18.709,95

23.270,71 *

104.951,66

46.774,88

58.176, 78

146.932,32

65.484,33

81.447,49

Partner X

Partner X

Partner X

Personeelskosten
1.1 Loonkost intern personeel
TOTAAL
TOTAAL Subsidiabele KOST

* OCMW Gent zal 5433,48 euro (of 23,35 %) van de forfaitaire vergoeding voor diverse kosten (23.270,71 euro) ter cofinanciering afstaan aan Groep INTRO.
Groep INTRO houdt deze 5433,48 euro in van het totale bedrag voor standaardkosten voorzien voor OCMW Gent, en stort deze niet door. Indien door
omstandigheden het bedrag van de vergoeding voor standaardkosten daalt, daalt deze cofinanciering evenredig (cofinanciering bedraagt 23,35 % van de
standaardkosten).
=> Bij opmaak van deze partnerschapsovereenkomst weten we reeds dat de personeelskost en zo ook de standaardkost van OCMW Gent lager zal liggen dan
begroot. Loonkost komt te liggen op 47.837,53 euro en standaardkost op 19.135,01 euro. De forfaitaire vergoeding die OCMW Gent afstaat aan Groep
INTRO komt zo op 4.468,02 euro te liggen (23,35% van de standaardkosten).
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Overzicht financiering

Totale financiering project

Promotor
Groep
INTRO

Partner
OCMW
Gent

ESF

58.772,93

26.193,93

32.579,00

Vlaams cofinancieringsfonds

58.772,93

26.193,93

32.579,00

Andere regionale en lokale
cofinancieringsbronnen - Regionale en lokale 16.289,50
besturen

Partner X

Partner X

Partner X

16.289,50

Federale cofinancieringsbronnen
Sectormiddelen
Andere
Private middelen – Algemeen

13.096,96

13.096,96

TOTAAL

146.932,32

65.484,82 81.447,5

146.932,32

65.484,82

Ontvangsten – Andere
TOTAAL FINANCIERING

81.447,5
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BIJLAGE 2: Planning project Expeditie MIRIAM Gent 9834

▪

Februari – maart – april 2021: een toeleidingstraject van 3 maanden waarin we inzetten op het vinden van de alleenstaande
moeders, het gericht aanspreken en motiveren van deze moeders om in te stappen, het opbouwen van vertrouwen, het motiveren
tot verandering, het in kaart brengen van noden en wensen en de opmaak van een begeleidingsplan

▪

Mei 2021 – April 2022: het eigenlijke MIRIAM traject. Gedurende 12 maanden een intensieve holistische begeleiding aan de hand
van groepsbijeenkomsten en individuele begeleidingsgesprekken.

▪

Mei – juni – juli 2022: nazorgtraject van 3 maanden, waarin de deelnemers nog steeds wekelijks kunnen rekenen op onze verdere
opvolging. We bekijken dan met hen hoe hun nieuwe keuzes verder ingebed kunnen worden in het dagdagelijkse leven van de
moeders. Individueel + maandelijks één ontspannende groepsactiviteit
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