De gemeenteraad
Besluit

2021_GR_00443 Addendum bij de subsidieovereenkomst met De Zuidpoort vzw voor
verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022 - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 21 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; mevrouw Sandra Van
Renterghem; 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;
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 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: Astrid De Bruycker
Betrokken: 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:
 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
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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 De Zuidpoort in kader van
het verbreden van hun doelgroep.
OCMW Gent heeft sinds 2014 een overeenkomst met de Verenigingen waar Armen het Woord
Nemen: vzw SIVI, vzw BMLIK en vzw De Zuidpoort. Op de zitting van 17 februari 2020 keurden
de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn de nieuwe subsidieovereenkomsten met
deze drie verenigingen goed.
In deze overeenkomst met vzw De Zuidpoort die loopt tot eind 2022, is een luik voorzien
omtrent een sterkere aanwezigheid en profilering in de wijk en het binnenbrengen van
superdiversiteit in de werking. Dit luik loopt echter maar tot eind 2021.
Het eerste werkingsjaar werd positief geëvalueerd. Om de continuïteit te garanderen wordt met
vzw De Zuidpoort een addendum opgemaakt voor de verdere uitbouw van deze prestatie
waarin de prestaties en indicatoren zijn opgenomen die hieraan gelinkt zijn. Voor het jaar 2022
wordt via dit addendum een extra budget toegekend van 30.000 euro in het kader van het
traject middenveld. Bij positieve evaluatie wordt deze beleidsintentie eveneens meegenomen in
de convenant voor 2023 - 2025.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum:
Voorgestelde uitgaven: € 0,00
Gebudgetteerd: Ja
Budget staat volledig op OCMW-budget, Stad Gent is betrokken rechtspersoon maar voorziet
geen budget voor dit addendum

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
2023
Totaal

Team Beleidsondersteuning
B10132100
6491000
/
27.000 euro
3.000 euro
30.000 euro

Verwachte ontvangsten: € 0,00
Gebudgetteerd: Ja
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Bijgevoegde bijlage(n):



Addendum De Zuidpoort Traject middenveld 2022 (deel van de beslissing)
Evaluatiefiche De Zuidpoort WJ 2020

Beslissing

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





38 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke;
Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Astrid De
Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Tine De Moor; Stijn De Roo; Mattias De
Vuyst; Anita De Winter; Elke Decruynaere; Hafsa El -Bazioui; Yeliz Güner; Alana Herman;
Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Yüksel Kalaz; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon;
Christophe Peeters; Karla Persyn; Anne Schiettekatte; Sami Souguir; Annelies Storms;
Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram Van Braeckevelt; Jef
Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Filip Watteeuw; Sonja Welvaert; Veli Yüksel
0 stem(men) tegen:
8 onthouding(en): Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Caroline Persyn; Gert Robert; Els
Roegiers; Ronny Rysermans; Anneleen Van Bossuyt; Sandra Van Renterghem

Artikel 1:
Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor verbreden doelgroep (traject
middenveld) - werkingsjaar 2022 met De Zuidpoort vzw, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent,
zoals gevoegd in bijlage.

2021_GR_00443 - Addendum bij de subsidieovereenkomst met De Zuidpoort vzw voor
verbreden doelgroep (traject middenveld) - werkingsjaar 2022
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STAD GENT en OCMW GENT
Addendum bij de Subsidieovereenkomst
tussen het OCMW van Gent en
De Zuidpoort vzw
Voor verbreden doelgroep
voor werkingsjaar 2022

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de
goedkeuring van het Strategisch Meerjarenplan van de Stad en OCMW Gent.
Wordt onder voorbehoud van de goedkeuring van het gezamenlijk meerjarenplan of de aanpassing
van het meerjarenplan voor Stad en OCMW 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 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 De Zuidpoort, Rerum Novarumplein 25, 9000 Gent, vertegenwoordigd door Jan Verdée,
Voorzitter;
hierna genoemd de uitvoerder
Partijen zijn aldus het volgende overeengekomen.
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Hoofdstuk I. - Voorwerp van de overeenkomst
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 17/02/2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd
tussen OCMW Gent en De Zuidpoort vzw voor de uitvoering van “Werking De Zuidpoort: uitbouwen
dialoog mensen in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject
middenveld”.
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 5 wordt gewijzigd.
Hoofdstuk1 – Voorwerp van de overeenkomst, artikel 1 en 2 worden aangevuld door de volgende
artikels:
Omschrijving van de werking of project
Omschrijving:

Verbreden doelgroep (Traject Middenveld)
De middelen voor “verbreden 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.

Looptijd:
Totaal toegekend subsidiebedrag per jaar
Opsplitsing
indien
relevant:
- voor personeel
- voor
werkingskosten

Van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022
30.000 Euro Voor de prestatie 5

30.000 Euro
0 Euro

Subsidieovereenkomst Stad Gent - pag 2 van 4

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 9 blz op code.esignflow.be met code 4367-3486-2414-3799 en wachtwoord zaxuriq

De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
tegen eind 2022
Prestaties
5. De Zuidpoort werkt verder aan een sterkere
aanwezigheid en profilering in de wijk, waardoor
in samenwerking met de partners in de wijk
(WGC, Poco Loco, KAA Gent Foundation, Bij
Pino,…) kan ingezet worden op gezamenlijke
initiatieven (bv wijkatelier) om uitdagingen in de
wijk aan te pakken. Hierdoor zetten ze in om de
superdiversiteit aanwezig in de wijk ook binnen te
brengen in de werking.

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)
• Overleg met partners aanwezig in de
wijk, identificeren prioritaire
uitdagingen. Er worden linken gelegd
met de wijkactieplannen en de
initatieven vanuit sociale regie en
stadsvernieuwing.
• Minstens 1 gezamenlijk initiatief met
partners
• Grotere diversiteit binnen groep van
Zuidpoorters.

De prestaties 1 tot en met 4 blijven ongewijzigd.
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

Jan Verdée
Voorzitter
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