FINANCIËLE HULP VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL BELAST MET DE
BEGELEIDING VAN GERECHTELIJKE MAATREGELEN
VERLENGING 2022
Addendum bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en
Natuurpunt Beheer vzw, dienst werkvloer, voor de werkingsjaren 2017-2019 en 2020-2021.

In uitvoering van:
- de Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69, gewijzigd bij de
wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 27 december 2006, 12 mei
2014 en 25 december 2016;
- het Koninklijk Besluit van 18 december 2016, 25 december 2017, 2 december 2018, 3 november
2019 en 22 december 2020 tot toekenning van financiële hulp aan organisaties voor de
aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.
- het Ministerieel Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met
de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.
en onder opschortende voorwaarde van:
- de publicatie van het Koninklijk Besluit m.b.t. de toekenning van financiële hulp vanaf
01/01/2022 aan organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van
gerechtelijke maatregelen.
wordt onder voorbehoud van :
- de beschikbare kredieten van de FOD Justitie voor de Stad Gent;
- de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de stad Gent en binnen de perken van de
kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor deze overeenkomst beschikbaar
stelt;
deze overeenkomst afgesloten tussen enerzijds
de Stad Gent, met zetel ten Stadhuize, 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Mathias De Clercq, burgemeester, en mevrouw Mieke
Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.
……… december 2021;
hierna genoemd de Stad;
en anderzijds
Natuurpunt Beheer vzw, met maatschappelijke zetel te Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen,
vertegenwoordigd door de heer Walter Rycquart, algemeen directeur;
hierna genoemd de uitvoerder;

wordt voorafgaandelijk uiteengezet:
Huidig addendum is een aanpassing van de overeenkomst “Subsidieovereenkomst tussen het
stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw, m.b.t. de financiële hulp voor de aanwerving van
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personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, met name dienst werkvloer,
voor de werkingsjaren 2017, 2018 en 2019” dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de
gemeenteraad van de stad Gent in zitting van 18 december 2017 en bijhorende addenda
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18 november 2019 en van 23 november 2020.
In het kader van huidig addendum zal voornoemde overeenkomst met bijhorend addendum hierna
‘de basisovereenkomst’ genoemd worden.
Aangezien partijen bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen aan de basisovereenkomst wensen aan
te brengen, worden deze via huidig addendum geformaliseerd.
Huidig addendum zal gehecht worden aan de basisovereenkomst.

en wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1. - Looptijd van de actie
Einddatum van de actie wordt bepaald op 31/12/2022.
Artikel 2 - Toegekend subsidiebedrag
2022
Personeel

62.839,07

377.034,42

7.750,00

46.500,00

70.589,07

423.534,42

Werking
Totaal

Totaal 01/01/2017-31/12/2022

Artikel 3 - Uitbetaling
Volgende uitbetalingsmodaliteiten zijn van toepassing op het toegekende subsidiebedrag uit artikel
2:
• Het volledige voor deze overeenkomst voorziene jaarbedrag wordt uitbetaald zo snel mogelijk na
goedkeuring en ondertekening door beide partijen én na publicatie van het Koninklijk Besluit
m.b.t. de financiële hulp vanaf 01/01/2022 voor de aanwerving van personeel belast met de
begeleiding van gerechtelijke maatregelen. Dit onder voorbehoud dat het jaarbedrag voorzien
voor 2020-2021 voor Natuurpunt Beheer vzw, bestendigd wordt voor 2022.
• Indien de uitvoerder in jaar x-2 (nl. 2020) een negatief overgedragen resultaat heeft, wordt dit
bedrag in 2 schijven uitbetaald: 50% van het voorziene jaarbedrag zo snel mogelijk na de
ondertekening en 50% na het eerste trimester, telkens ook onder voorbehoud van publicatie van
het betreffende KB.
• Als uit de financiële afrekening, opgemaakt door de FOD Justitie, blijkt dat de toegekende
subsidie lager ligt dan het voorziene en uitbetaalde jaarbedrag, dan vordert de Stad dit saldo
terug van de uitvoerder. De uitvoerder moet het saldo betalen binnen de 3 maanden na
postdatum van de schriftelijke uitnodiging tot betaling.
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Artikel 4 – Algemene bepalingen
De bepalingen van de basisovereenkomst blijven onverkort van toepassing voor zover ze niet
gewijzigd zijn door huidig addendum.

Artikel 5 – Inwerkingtreding addendum
Huidig addendum treedt in werking op 01/01/2022 en eindigt op 31/12/2022.

Opgemaakt in 3 exemplaren te Gent op ……./……/2021.

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

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

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur Stad en OCMW Gent

Mathias De Clercq
Burgemeester

voor de uitvoerder

Walter Rycquart
algemeen directeur
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