STAD GENT en OCMW GENT
Addendum bij de Subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent - OCMW van Gent
en BMLIK vzw
Voor verbreden doelgroep
voor werkingsjaar 2022

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de
goedkeuring van het Strategisch Meerjarenplan van de Stad en OCMW Gent.
Wordt onder voorbehoud van de goedkeuring van het gezamenlijk meerjarenplan of de aanpassing
van het meerjarenplan voor Stad en OCMW en binnen de perken van de goedgekeurde kredieten;

deze overeenkomst afgesloten tussen enerzijds
de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden de mevrouw Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen,
Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen en mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen
directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ……………..………………….;
hierna genoemd de Stad;
OCMW Gent, met zetel op Onderbergen 86 te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de raad voor
maatschappelijk welzijn, waarvoor optreden de heer Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, en mevrouw Mieke
Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het besluit van de raad voor
maatschappelijk welzijn d.d. ……………..………………………………………..;
hierna genoemd het OCMW;
en anderzijds
de vzw Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen, (BMLIK), Nieuwe bosstraat 3,
9000 Gent, vertegenwoordigd door Herman Peeters, voorzitter,
hierna genoemd de uitvoerder
Partijen zijn aldus het volgende overeengekomen.
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Hoofdstuk I. - Voorwerp van de overeenkomst
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben op 17/02/2020 de
subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen het stadsbestuur van Gent, OCMW Gent en BMLIK vzw
voor de uitvoering van “werking BMLIK en Jong Gent in Actie:

uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het
praktijkonderzoek traject middenveld”.
Onderhavig addendum heeft als doel om de omschrijving van de actie en de prestaties zoals
vermeld in art. 1 en art. 2 van de overeenkomst aan te vullen, waarbij prestatie 13 wordt gewijzigd.
Hoofdstuk1 – Voorwerp van de overeenkomst, artikel 1 en 2 worden aangevuld door de volgende
artikels:

Omschrijving van de werking of project
Omschrijving:

Verbreden doelgroep (Traject Middenveld)
De middelen voor “verbreden doelgroep” worden toegekend in het
kader van het traject middenveld. Met dit traject willen Stad en
OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld
versterken. De keuzes over welke doelstellingen en organisaties
hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een
inspraakmoment met de Gentse middenveldorganisaties. Daarbij
werden de actuele noden uit het middenveld uit de signalenbundel
én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen
mee in rekening genomen.
Met deze overeenkomst maken Stad en OCMW Gent werk van een
van de prioritair gekozen doelstellingen uit het inspraakmoment:
drempels naar sociale rechten verlagen. Daarnaast wordt ingezet op
het stimuleren van een sterkere samenwerking binnen het sociale
middenveld.

Looptijd:
Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar
Opsplitsing indien relevant:
- voor personeel
- voor
werkingskosten

Van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022
30.000 Euro

Voor de prestatie 5

30.000 Euro
0 Euro
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De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
tegen eind 2022
Prestaties
13. BMLIK bouwt de dialooggroep met (jonge)
volwassenen die werd opgestart in 2020 verder uit
en versterkt deze werking.

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)
• Er zijn bijeenkomsten van de
dialooggroep met (jonge) volwassenen
• Het contact met brugfiguren en
straathoekwerk wordt verder
uitgebouwd met als doel nieuwe
mensen te bereiken en te betrekken in
de werking
• De vrijwilligerswerking wordt verder
uitgebreid

De prestaties 1 tot en met 12 blijven ongewijzigd.
Artikels 3 tot en met 18 blijven eveneens ongewijzigd t.a.v. de initiële overeenkomst.
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Dit addendum gaat in op 01/01/2022 en eindigt op 31/12/2022

Opgemaakt in 3 exemplaren te Gent op ……/……/………….

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Stad
Voor de voorzitter van de gemeenteraad
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019)

De algemeen directeur
Mieke Hullebroeck

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en
Openbaar Groen
Voor het OCMW
Voor de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019)

De algemeen directeur
Mieke Hullebroeck

Rudy Coddens
Schepen van schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding,
Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

voor de uitvoerder

Herman Peeters
Voorzitter
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