De gemeenteraad
Besluit

2021_GR_00413 Addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met Vroemvroem vzw
voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem - 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: Elke Decruynaere

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

Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst met Vroemvroem
vzw, Schildersstraat 5, bus 10, 9040 Sint-Amandsberg, goed voor het realiseren van kwalitatief
en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Malem voor de werkingsjaren 2021-2023.
De Jeugddienst ontving signalen vanuit o.a. jeugdstraathoekwerk, buurtwerk en werkgroep
Jeugd Watersportbaan over de nood aan een tienerwerking voor de tieners uit de sociale
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hoogbouw in de wijk Watersportbaan. De Stad wenst in te gaan op deze signalen en kiest voor
Vroemvroem vzw als partner omdat deze organisatie deze zomer een succesvol aanbod heeft
voorzien in de wijk Watersportbaan voor 'Beestige Zomer'. Bovendien kent Vroemvroem vzw de
wijk zeer goed en haar creatieve insteek slaat aan bij tieners. Haar werking in de nabijgelegen
wijk Malem heeft aangetoond dat zij een goede partner is.
Door middel van voorliggend addendum wordt deze basisovereenkomst uitgebreid met
11.000,00 euro, voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk
Watersportbaan, van 20/12/2021 tot en met 31/12/2022.
De basisovereenkomst wordt in die zin uitgebreid omdat werd vastgesteld dat er ook in de
Watersportbaan nood is aan een tienerwerking, ter aanvulling van het bestaande
jeugd(welzijns)werk in de omgeving.
Deze nood aan een instuifwerking voor tieners werd in de zomer van 2021 gesignaleerd, waarbij
Vroemvroem vzw bereid was om al vanaf 20 december 2021 in te zetten op een tienerwerking
in de wijk Watersportbaan. Op die manier kon er kort op de bal gespeeld worden.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 17/11/21
Vastleggingnummer(s): 5621501047
Voorgestelde uitgaven: € 11.000,00
Gebudgetteerd: Ja
De toelage wordt na goedkeuring door het college overgemaakt aan crediteur 894475503
(Vroem Vroem) op rekeningnummer BE23738023878691.

Dienst
budgetplaats
budgetpositie
categorie
subsidiecode
2021
2022
Totaal

Jeugddienst
3406300VR
6491000
E subsidies
NIET_RELEVANT
9.900,00 euro
1.100,00 euro
11.000,00euro

Verwachte ontvangsten: € 0,00
Gebudgetteerd: Ja

Bijgevoegde bijlage(n):


Addendum (deel van de beslissing)
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Addendum - word

Beslissing

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


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst 2021- 2023 met vzw Vroemvroem,
Schildersstraat 5, bus 101, 9040 Sint-Amandsberg, zoals gevoegd in bijlage, voor het extra
realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan.
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Addendum nummer 1 bij de ‘subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en vzw Vroemvroem
voor het realiseren van kwalitatief en divers
vrijetijdsaanbod in de wijk Malem voor werkingsjaren
2021-2023’
Voor het realiseren van kwalitatief en divers
vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad 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
deze overeenkomst afgesloten tussen enerzijds
de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Outreachend Werk en Jeugd, 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
vzw Vroemvroem met zetel 9040 Sint-Amandsberg, Schildersstraat 5, bus 101, vertegenwoordigd
door Koen Vromman,

hierna genoemd de uitvoerder
VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING:
De gemeenteraad heeft op 14 december 2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen de Stad
Gent en VZW Vroemvroem voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk
Malem.
Onderhavig addendum heeft als doel de omschrijving van de actie en de prestaties zoals vermeld in
artikel 2, prestatie 2 aan te vullen met een extra omschrijving en extra prestaties voor de realisatie
van een extra kwaliteitsvol en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan.
Huidig addendum zal gehecht worden aan de basisovereenkomst.
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PARTIJEN ZIJN ALDUS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN
ARTIKEL 1 – VOORWERP
Met ingang van 20 december 2021 worden artikel 1 en 2 van de basisovereenkomst aangevuld als volgt:
Omschrijving van de werking of project
Omschrijving

Realiseren van een kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk
Watersportbaan.

Looptijd

van 20/12/2021 tot en met 31/12/2022

Totaal toegekend subsidiebedrag

11.000 EURO

Prestaties
Vzw Vroemvroem richt zich in de eerste plaats op de tieners in maatschappelijke kwetsbare situaties
uit de wijk Watersportbaan en bereiken hen vanuit het Open Huis in de wijk (Verenigde-Natieslaan
2, 9000 Gent).
Daar bieden ze allerlei laagdrempelige (creatieve) activiteiten aan waar iedereen gratis kan aan
deelnemen. Er wordt extra ingezet op de verbindende kracht van het samen creëren. Op een
ongedwongen manier kunnen de tieners allerlei vaardigheden leren en leren ze ook samenwerken.
Organisatie vzw Vroemvroem realiseert hiervoor de volgende prestaties:
1. De uitvoerder organiseert een kwalitatief vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan
2. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden met de verschillende partners uit de wijk
De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
Prestatie 1: De uitvoerder organiseert een kwalitatief vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan
Prestatie 1.1 Uitwerking en organisatie
vrijetijdsaanbod voor tieners uit de wijk
Watersportbaan

Indicatoren

Wekelijks wordt minstens 1 open aanbod Beknopte overzichtslijst van de activiteiten of
georganiseerd (minstens 30 weken per jaar).
ontmoetingsmomenten (datum + soort
activiteit)
Conform de reglementen m.b.t. erkenning Beknopte overzichtslijst van het gemiddeld
jeugdwerk engageert de uitvoerder zich om aantal deelnemers
gemiddeld 10 tieners per instuifmoment of
activiteit te bereiken
In samenspraak met de tieners wordt het Beknopte omschrijving
aanbod vormgegeven.
Prestatie 1.2 Zet in op heldere communicatie
en zichtbaarheid
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Er wordt extra ingezet op het bereik van tieners
door middel van diverse promo- en
toeleidingsacties
De uitvoerder informeert de bewoners van de
wijk aan de hand van communicatiekanalen
zoals een nieuwsbrief, facebookpagina of groep,
website, instagram,… (De uitvoerder zet in op
bereik van tieners via sociale media)
Er wordt ingezet op zichtbaarheid in de buurt en
jaarlijks hierrond minstens 1 actie uitgewerkt

Omschrijving
van
toeleidingsacties.

de

Opsomming
van
communicatiekanalen.

promo-

de

en

gebruikte

Omschrijving van de actie.

Prestatie 2. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden met de verschillende partners uit de
wijk
Prestaties
Er wordt ingezet op samenwerkingsverbanden
met
diverse
wijkpartners
zoals
o.a.
Circusplaneet,
KAA
Gent
Foundation,
Sportaround, Jeugdstraathoekwerk, Buurtwerk,
…
Het eigen aanbod van Vroemvroem wordt
bekend gemaakt aan de vrijetijdspartners van
de wijk Watersportbaan.
Vroemvroem is op de hoogte van de sociale
kaart in de wijk, is vanuit de vertrouwensband
met de doelgroep alert voor signalen en
(welzijns)vragen en verwijst de tieners warm
door naar de juiste partners
De uitvoerder geeft signalen door aan
overlegstructuren zoals het Wijkactieteam,
Werkgroep Jeugd, Jeugdraad, …

Indicatoren
Korte
omschrijving
samenwerkingsverbanden.

van

de

Korte omschrijving

Korte omschrijving van de signalen.

Korte omschrijving van aanwezigheden op
relevante overlegstructuren.

ARTIKEL 2 – DUUR
Dit addendum vangt aan op 20 december 2021 en eindigt op 31 december 2022.
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ARTIKEL 3 – VERBAND MET DE BASISOVEREENKOMST
De bepalingen van de basisovereenkomst blijven onverminderd gelden, met uitzondering van die
bepalingen waarvan onderhavig addendum afwijkt.
Opgemaakt in 2 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)

De algemeen directeur
Mieke Hullebroeck

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en
Outreachend Werk

voor de uitvoerder

Koen Vromman
coördinatie
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