De gemeenteraad
Besluit

2021_GR_00513 Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen
het stadsbestuur van Gent en vzw JONG (trajectbegeleiding) in het kader van het Strategisch
Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021 - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 20 december 2021
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
mevrouw Zeneb Bensafia, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen;
mevrouw Isabelle Heyndrickx; mevrouw Annelies Storms, schepen; de heer Bram Van
Braeckevelt, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Christophe Peeters,
ondervoorzitter; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw Gabi
De Boever; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Stephanie D'Hose; de heer Veli
Yüksel; de heer Sven Taeldeman, schepen; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik
Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Mieke Bouve; de heer
Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; mevrouw
Hafsa El -Bazioui; de heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; de heer Fourat Ben
Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel
Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw Patricia De Beule; de heer Mattias De
Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer
Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de
heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman;
mevrouw Els Roegiers
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Bevoegd: Mathias De Clercq
Betrokken: Elke Decruynaere, Rudy Coddens

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:
 De Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69,
gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999 en 22 december 2003;
 Het Koninklijk Besluit van 24 juli 2021 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 juli
2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en
preventieplannen 2018-2019, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 24 december 2020;
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Het Ministerieel Besluit van 4 januari 2021 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van
5 december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden
en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de
financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020
De gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 houdende de goedkeuring van het
Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 van de Stad Gent en de bijhorende
wijzigingen goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 maart 2015, 25 april 2016, 20
maart 2017, 18 december 2017, 17 december 2018 en 27 april 2020

Motivering

De FOD Binnenlandse Zaken voorziet middelen voor de uitvoering van de Strategische
Veiligheids- en Preventieplannen (=SVP).
De plannen voor de periode 2014-2017 werden verlengd voor 2018-2019, 2020-2021 en nu ook
voor 2022.
Met het Koninklijk Besluit van 24 juli 2021 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 juli 2019
betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019,
wordt de wijziging verlengd met een jaar, nl. van twee tot drie jaar, en dus tot en met
31/12/2022. Dit betekent dat men voor het werkingsjaar 2022 aan Gent een maximale subsidie
van 2.428.119,29 euro toekent.
Eén van de prioritaire fenomenen waaraan i.h.k.v. het SVP kan gewerkt worden, is 'sociale
overlast'. Het samenleven van verschillende groepen biedt niet alleen vele kansen, doch brengt
ook reële spanningen met zich mee. Klachten rond allerhande vormen van overlast zijn
zichtbare tekenen van spanningen of conflicten tussen sociale groepen om stedelijke ruimte en
stedelijke functies. Met deze vele vormen van overlast blijkt een vaag, algemeen
onveiligheidsgevoel samen te hangen.
Een aantal methodieken en acties binnen het SVP werken expliciet aan een betere sociale
integratie van specifieke doelgroepen. Zij voorkomen een verder uitvallen of afhaken van hun
doelgroepen en de negatieve uitlopers ervan (isolement, verscherpen samenlevingsconflicten in
openbare ruimte en keuze voor levensstijl met strafbaar gedrag). Zij stimuleren verbindingen
van hun doelgroep onderling, met hun directe leefomgeving en met de maatschappelijke
voorzieningen.
Wij wensen deze acties in 2022 verder te zetten en de overeenkomst terzake met Jong vzw te
verlengen.
Vzw Jong bevordert met haar actie ‘trajectbegeleiding’ de sociale integratie van jongeren.
Trajectbegeleiders beantwoorden directe (hulp)vragen van jongeren, onder andere over
relaties, onderwijs, werk en gezondheid. Trajectbegeleiders hebben ook jongeren in intensieve
begeleiding. Hieruit groeien meer en meer ook (hulp)vragen vanuit hun onmiddellijke omgeving
(ouders, familie,…). Trajectbegeleiders coachen jeugdwerkers bij hulpvragen van jongeren en
betekenen een steun voor jeugdwerkers bij conflictsituaties.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 23/11/21
Vastleggingnummer(s): 5621501062
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Voorgestelde uitgaven: € 292.500,00
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
Totaal

PVV
3514700DE
E subs.
SVP.SVP
€ 292.500
€ 292.500

Verwachte ontvangsten: € 292.500,00
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2021
Totaal

PVV
3514700DE
E subs.
SVP.SVP
€ 292.500
€ 292.500

Bijgevoegde bijlage(n):


SVP 2022 - addendum convenant JONG trajectbegeleiding (deel van de beslissing)

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed, onder voorbehoud van ontvangst van de betreffende subsidie van de federale
overheid, het addendum betreffende verlenging voor het werkingsjaar 2022 van de
subsidieovereenkomst i.h.k.v. het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 20182019 & 2020-2021, met JONG vzw (deelwerking trajectbegeleiding), Antwerpsesteenweg 195 te
9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage.
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2021_GR_00513 - Addendum betreffende verlenging 2022 van de subsidieovereenkomst tussen
het stadsbestuur van Gent en vzw JONG (trajectbegeleiding) in het kader van het Strategisch
Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017, 2018-2019 & 2020 -2021
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STRATEGISCH VEILIGHEIDS- EN PREVENTIEPLAN 2014-2017 & 2018-2019 & 2020-2021
VERLENGING 2022
Addendum bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en JONG vzw m.b.t. de
deelwerking Trajectbegeleiding voor de periode 01/07/14-31/12/17

In uitvoering van:
- de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2014 houdende de goedkeuring van het Strategisch
Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 van de Stad Gent en de bijhorende wijzigingen
goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 maart 2015, 25 april 2016, 20 maart 2017, 18
december 2017, 17 december 2018 en 27 april 2020;
- de gemeenteraadsbeslissing van 27 september 2021 houdende de kennisneming van het
Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2020-2021 van de Stad Gent
- het Ministerieel Besluit van 4 januari 2021 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 5
december 2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot
bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage
van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020
- het Koninklijk Besluit van 24 juli 2021 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 3 juli 2019
betreffende de verlenging 2020 van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2018-2019,
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 24 december 2020
wordt onder voorbehoud van :
- de beschikbare kredieten van de FOD Binnenlandse Zaken voor de Stad Gent;
- de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de stad Gent en binnen de perken van de
kredieten voorzien voor deze overeenkomst;
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
JONG vzw, met maatschappelijke zetel te 9040 Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 195,
vertegenwoordigd door de heer Pieter Monsart, algemeen coördinator, en de heer Bart Van de
Putte, voorzitter, hierna genoemd de uitvoerder;

wordt voorafgaandelijk uiteengezet:
Huidig addendum is een aanpassing van de overeenkomst “Subsidieovereenkomst tussen het
stadsbestuur van Gent en JONG vzw m.b.t. de deelwerkingen Trajectbegeleiding en Jeugdactivering
voor de periode 01/07/14-31/12/17” dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad
van de stad Gent in zitting van 23 juni 2014 en bijhorende addenda goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 18 december 2017, van 18 november 2019 en van 23 november 2020.
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In het kader van huidig addendum zal voornoemde overeenkomst met bijhorende addenda 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

TOTAAL

2022
292.500€

Totaal 01/07/2014-31/12/2022
2.486.250 €

De subsidie voor het jaar 2022 dient aangewend te worden voor de tewerkstelling van een
equivalent van minimum 5 voltijdse trajectbegeleiders.
Binnen de perken van het voorziene SVP-jaarbudget van 292.500 euro kent de federale overheid
maximale subsidiebedragen toe per functie (nl. maximum 60.000 euro voor een B-functie en 50.000
euro voor een C-functie, beide bedragen worden geïndexeerd). Het diploma is doorslaggevend voor
de toegekende subsidie, ook indien men op een hoger niveau wordt tewerkgesteld binnen de
organisatie.
Indien de loonlast hoger ligt dan het toegekende subsidiebedrag, draagt vzw JONG zelf het nietgesubsidieerde deel van de loonlast.

Artikel 3 – Prestaties
De uitvoerder verbindt er zich toe de in artikel 3 van de basisovereenkomst omschreven “ prestaties
voor het organiseren van trajectbegeleidingen voor risicojongeren” te leveren en te meten tegen
eind 2022.

Artikel 4 - 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.
• 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.
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•

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.

Artikel 5 – Algemene bepalingen
De bepalingen van de basisovereenkomst blijven onverkort van toepassing voor zover ze niet
gewijzigd zijn door huidig addendum.

Artikel 6 – 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

Pieter Monsart
Algemeen coördinator

Bart Van de Putte
Voorzitter
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