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voor de periode 1 januari 2022 - 31 december 2024 - Addendum - Goedkeuring
Bevoegd: Astrid De Bruycker

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

Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale
middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van
de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief
onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.
De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning
krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8
en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de
coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in
rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties
een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te
vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.
Voorliggend is het addendum bij de subsidieovereenkomst met vzw Aan de Kant waarbij hun
opgebouwde ervaring in Nieuw Gent ook wordt aangewend in de sociale hoogbouw aan de
Watersportbaan.
Vaststelling is ook dat er momenteel weinig mogelijkheden in de wijk zijn om bewoners een
creatieve uitlaatklep, een activeringsmogelijkheid, kansen om talenten te ontwikkelen, … te
geven en de noden zijn hoog. De opdracht betreft een creatief project dat inzet op kwalitatieve
(vrije)tijdsbesteding, talentontwikkeling, ontmoeting, verbinding en verbeelding in de wijk door
middel van ingrepen in het openbaar domein. Dit op een laagdrempelige manier, aan de hand
van een open atelier waar bewoners vanuit verschillende rollen een bijdrage kunnen leveren:
actieve medewerking, samenwerking met partners en zichtbare aanwezigheid in de publieke
ruimte. Zo levert het Campus atelier een vernieuwende bijdrage aan de revitalisering van de
Watersportbaan én is het gericht op de activering en aansluiting van groepen die
geconfronteerd worden met drempels die hun participatie beperken.
De stadsresidentie wordt ingezet als alternatief inspraak- en participatietraject, voornamelijk
voor de herontwikkeling van het openbaar domein in de Watersportbaan. Campus atelier is een
voortraject en biedt bewoners de kans te laten zien wat ze wensen op die plek door het gewoon

letterlijk te maken. Campusatelier is zichtbaar aanwezig op het terrein, capteert signalen en
speelt deze door naar het beleid.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 25/11/21
Vastleggingnummer(s): 5621501132
Voorgestelde uitgaven: € 183.041,00
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
2023
2024
2025
Totaal

Dienst Beleidsparticipatie
3454000GW
E
niet relevant
54.000
60.907
61.931
6.203
183.041

Verwachte ontvangsten: € 0,00

Bijgevoegde bijlage(n):


Addendum bij subsidieovereenkomst Aan de Kant - watersportbaan (deel van de
beslissing)

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt goed het bij dit besluit gevoegde en integraal van de beslissing deel uitmakende
Addendum bij de subsidieovereenkomst met Aan de Kant vzw voor het project 'stadsresidentie
Watersportbaan' voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

STAD GENT
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en
Aan de Kant vzw
Stadsresidentie Watersportbaan
voor werkingsjaren 2022-2024

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 Astrid De Bruycker, schepen van van Gelijke Kansen, Welzijn,
Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen, en Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die
handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ……………..… <deze datum wordt pas
na de zitting ingevuld>;
hierna genoemd de Stad;
en anderzijds
de vzw Aan de Kant, met maatschappelijke zetel te 9030 Mariakerke, Zandloperstraat 213,
vertegenwoordigd door Lotte Devynck, voorzitter;
hierna genoemd de uitvoerder

en wordt het volgende overeengekomen:

De gemeenteraad heeft op 22/06/2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen de Stad
Gent en vzw Aan de Kant voor de uitvoering van het project Campus Atelier Nieuw Gent'.
Onderhavig addendum heeft als doel om de omschrijving van de actie en de prestaties zoals
vermeld in art. 1 en art. 3 van de overeenkomst aan te vullen met extra prestaties en indicatoren.
Hoofdstuk 1 – Voorwerp van de overeenkomst, artikel 1 en 3 worden aangevuld met de volgende
artikels:
Artikel 1. - Omschrijving van de werking of project
Omschrijving

Stadsresidentie Watersportbaan
De middelen in doelstelling ‘leefbaarheid rond sociale hoogbouw’
worden toegekend in het kader van het traject middenveld. Met dit
traject willen we de samenwerking tussen Stad en OCMW Gent en
het sociale middenveld versterken. De keuzes over welke
doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning
krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse
organisaties dat plaats vond op 8 en 9 mei 2021. Daarnaast werden
de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de
coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van
betrokken schepenen mee in rekening genomen.

Looptijd
Totaal toegekend subsidiebedrag (enkel addendum)

Van 01/01/2022 tot en met 31/12/2024
60.000 euro per jaar

De toegekende subsidie wordt jaarlijks verhoogd met 1,68%
…
Artikel 3. - De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
Deze prestatie wordt toegevoegd aan de reeds geformuleerde prestaties voor Nieuw Gent.
tegen eind 2024
Prestaties
Opzetten van een co-creatietraject rond de sociale
hoogbouw aan de Watersportbaan met
buurtbewoners, scholieren, wijkorganisaties,
passanten en een wisselende groep tijdelijke
freelancers in verschillende fases:
- Fase 1: ‘Aanvullend op eerder onderzoek
in/van de wijk, een participatief
actieonderzoek voeren naar de ruime
omgeving van de Watersportbaan en de
(semi-)publieke ruimtes in het gebied.
- Fase 2 en 3: Jaarlijks opzetten van een
collectief, co-creatief en publiek bouwwerk
op (minimum) één relevante plek rondom
de Watersportbaan.
- Fase 4: Doorgeven en ‘traag vertrekken’:

Indicator
Fase 1: Realisatie van een aantal kleine
tussentijdse toonmomenten van de
vooronderzoeksfase met uiteenlopende
methodieken.
Fase 2 en 3: Jaarlijkse realisatie van een
collectief publiek bouwwerk.
Fase 4: Verslag van de aanzet tot overdracht
naar lokale partners

overdracht van de netwerken, materialen
en ervaringen naar bewoners,
wijkorganisaties, stedelijke diensten, …
Uitbouw van netwerk met partners in de buurt en
ondersteuning voor deze partners

Lijst van betrokken wijkactoren

Alle indicatoren blijven ongewijzigd t.a.v. de initiële overeenkomst. De indicatoren voor de
‘Stadresidentie Watersportbaan’ worden toegevoegd.

Dit addendum gaat in op 01/01/2022 en eindigt op 31/12/2024
Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op ../01/2022
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 de uitvoerder

Lotte Devynck
voorzitter

