STAD GENT EN OCMW GENT
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het OCMW van Gent en
SIVI vzw
Voor Uitbouw Basiswerking in kader van materiële hulp
en verbreden van de doelgroep
(Traject Middenveld)
voor werkingsjaar 2022

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing 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 mevrouw Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen,
Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen, en 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 SIVI, Jos Verdegemestraat 19, 9040 Sint-Amandsberg, vertegenwoordigd door Ann Vanhoof
Coördinator;
hierna genoemd de uitvoerder

en wordt het volgende overeengekomen:
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De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 17/02/2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen
OCMW Gent en vzw SIVI voor de uitvoering van “werking SIVI: uitbouwen dialoog mensen en jongeren in
armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld en (mobiele)
sociale kruidenier”.
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 te wijzigen, waarbij prestatie 7 wordt gecontinueerd en prestaties 9 tot en met
12 worden toegevoegd.
Hoofdstuk1 – Voorwerp van de overeenkomst, artikel 1 en 2 worden aangevuld door de volgende
artikels:
Artikel 1. - Omschrijving van de werking of project
Omschrijving

Uitbouw Basiswerking in kader van materiële hulp en verbreden
doelgroep (Traject Middenveld)
De middelen voor “Uitbouw Basiswerking in kader van materiële
hulp en verbreden van de 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.
Vanuit het traject materiële hulp ontwikkelden stad en middenveld
samen een toekomstmodel waarbij enerzijds een visie naar voor
geschoven wordt over de verdere uitbouw van de materiële hulp en
anderzijds ook afgesproken is om te gaan werken in clusters. Een
cluster is dan een verzameling van wijken waarbinnen afgestemd en
samengewerkt wordt met noodhulporganisaties en aanmelders /
doorverwijzers. Deze clusters zijn gebaseerd op de territoriale
afbakening van de werking van de Welzijnsbureaus.
In 2022 wordt in 2 clusters gestart met de ondersteuning van een
‘basiswerking materiële hulp’ zodat het toekomstmodel duurzaam
kan verankerd worden. Deze 2 basiswerkingen worden financieel
ondersteund.
In een tweede fase (vanaf 2023) worden er 2 extra ‘basiswerkingen
materiële hulp’ opgestart in 2 andere clusters. In 2025 volgt de
derde fase, waarin we een basiswerking ondersteunen in de laatste
drie clusters.
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Looptijd

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

Totaal toegekend subsidiebedrag
(enkel addendum)

30.000 Euro

Voor de prestatie 7

Totaal toegekend subsidiebedrag
(enkel addendum)

37.500 Euro

Voor de prestaties 9 tot en met 12

Art. 2. - De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
tegen eind 2022
Verbreden doelgroep (Traject Middenveld)

Prestaties
7. Sivi bouwt de themawerking gebaseerd op
signalen van de cliënten van de sociale kruidenier
verder uit.
De themawerking naar de zeer diverse groep
(leeftijd, ethnische afkomst, …) brengen geldt als
uitgangspunt.

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)
- De methodiek van de ‘tafelgesprekken’
wordt verder uitgebouwd en is een
gestandaardiseerd onderdeel van de
werking.

tegen eind 2022
Uitbouw Basiswerking in kader van materiële hulp (Traject Middenveld)

Prestaties
9. Voorzien van een basiswerking
voedselondersteuning in één cluster, zijnde cluster
Dampoort / Sint-Amandsberg.

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)
- Voorzien van voedselondersteuning voor
kwetsbare Gentse gezinnen in de
desbetreffende cluster. Via de
registratietool wordt hierover
gerapporteerd.

10. Verder uitwerken en implementeren van het
kwaliteitskader materiële hulp (werkdocument als
bijlage)

-

-

-

-

-

Ondertekening reglement foodsavers
Afspraken omtrent doorverwijs worden
toegepast en de registratietool wordt
gebruikt
Toepassing van het principe 1 persoon = 1
initiatief
Er is aandacht voor meer welzijn door
opvolging en begeleiding aan te bieden
aan de bezoekers
Er is aandacht voor het warm onthaal van
en ontmoeting tussen bezoekers
Er is een vrijwilligersbeleid waarbij er een
afsprakennota mbt vrijwilligers en een
vrijwilligersverzekering wordt opgemaakt
Er is respect voor diversiteit waarbij de
non-discriminatieclausule werd
onderschreven
Er is een erkenning door FAVV

Subsidieovereenkomst Stad Gent - pag 3 van 5

11. Trekkende organisatie zijn voor materiële hulp
in de desbetreffende cluster, waarbij op basis van
het ontwikkelde toekomstmodel en
kwaliteitskader actief gezocht wordt naar
afstemming en samenwerking binnen de cluster
met zowel doorverwijzers als andere voedsel (of
materiële hulp) ondersteuners.

-

-

12. Samenwerking met andere basiswerkingen en
de bestaande netwerken (materiële hulp) waarbij
verder gewerkt wordt aan het toekomstmodel
materiële hulp. Men vertrekt hierbij van de
(tussentijdse) resultaten van het traject materiële
hulp.

-

Er zijn samenkomsten/contacten met
verwante spelers in de wijk (voedselhulp,
andere materiële hulp, Let's Save Food
(LSF), sociale kruidenier, … ) waarbij een
overzicht wordt gegeven van de
bijeenkomsten/contacten met vermelding
van de aanwezige partners
Overzicht van de (mondelinge) afspraken
ivm samenwerking en afstemming
Deelname aan overlegmomenten ikv
traject materiele hulp
Deelname aan netwerkmomenten tussen
de verschillende basiswerkingen
Inhoudelijke input geven voor het
toekomstmodel en dit toekomstmodel
mee verder verfijnen en tot uitvoering
brengen

Indicatoren 1 tot en met 6 blijven ongewijzigd t.a.v. de initiële overeenkomst.
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

Schepen 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 Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid,
Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

voor de uitvoerder

Ann Vanhoof
Coördinator
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