OCMW GENT
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het OCMW van Gent en
Sociale Kruidenier Gent vzw
Voor (mobiele) sociale kruidenier
Rabot op je bord
voor werkingsjaren 2020-2022

In uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 17 december 2019 houdende de goedkeuring van
het Strategisch Meerjarenplan van de Stad en OCMW Gent.
Wordt onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de begroting door de Stad Gent en
binnen de perken van de goedgekeurde kredieten;
dit addendum bij de subsidieovereenkomst afgesloten tussen enerzijds
het OCMW Gent, met zetel te 9000 Gent, Onderbergen 86, vertegenwoordigd door de raad voor
maatschappelijk welzijn, waarvoor optreden de heer Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid,
Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën, en Mieke Hullebroeck,
algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het besluit van de raad voor maatschappelijk
welzijn d.d. ……………..… <deze datum wordt pas na de zitting ingevuld>;
hierna genoemd het OCMW;

en anderzijds

de Sociale Kruideniers vzw, Jozef II-straat 104 9000 Gent, of haar rechtsopvolger, vertegenwoordigd
door Erik Spiesschaert, voorzitter;

en wordt het volgende overeengekomen:
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De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 22/06/2020 de subsidieovereenkomst goedgekeurd
tussen OCMW Gent en voor de uitvoering van (mobiele) sociale kruidenier.
Onderhavig addendum heeft als doel om de omschrijving van de actie en de prestaties aan te vullen
met extra prestaties zoals hieronder vermeld in art. 1 en art. 3 van de overeenkomst, waarbij de
werking ‘Rabot op je Bord’ wordt toegevoegd.
Hoofdstuk1 – Voorwerp van de overeenkomst, artikel 1 en 3 worden vervangen door de volgende
artikels:
Artikel 1. - Omschrijving van de werking of project
Omschrijving

Rabot op je bord
‘Rabot op je bord’ brengt mensen uit de Rabotwijk samen rond koken
en eten. De werking beschikt over een vaste kookplaats in het
‘Bazaar Rabot, waar ook andere partners uit de buurt zitten zoals een
tweedehandswinkel en een sociale kruidenier.
Van daaruit starten experimenten met kooksessies en ‘good practices’
samen met buurtbewoners i.k.v. van een duurzame lokale
samenleving waarbij buurtbewoners een belangrijke rol
spelen in de voedselproductie en deze grotendeels in eigen
handen nemen. De experimenten worden professioneel opgevolgd en
begeleid.
Dit kadert ook binnen de Gentse voedselstrategie Gent en Garde,
Hierbij staan drie duidelijke doelstellingen voorop:
1. Een korte en duurzame voedselketen
2. Iedereen eet duurzaam
3. Niets gaat verloren
De extra middelen 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.
Met Rabot op je bord maken we werk van een van de prioritair gekozen
doelstellingen uit het inspraakmoment: namelijk het versterken van
laagdrempelige ontmoeting in de buurt van onderuit.

Looptijd
Totaal toegekend subsidiebedrag (enkel addendum)

Van 01/01/2022 tot en met 31/12/2022
20.000 euro
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Art. 3. - De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
Deze prestaties worden toegevoegd aan de subsidieovereenkomst:
tegen eind 2022
Prestaties
Versterken van sociale cohesie in Rabotwijk

Indicator

Rabot op je Bord brengt mensen in de wijk bijeen
door samen te koken en eten.

Er wordt 2 maal per week op een vast moment
gekookt voor en met de buurt

Er is een doorgedreven samenwerking met
buurtpartners in de Rabotwijk

Daarnaast wordt 6x per jaar een thematische
kooksessie georganiseerd door buurtbewoners
en lokale partners.

De werking van Rabot op je bord wordt afgestemd
met de kruidenier en Toreke om de werking te
versterken

Er is een netwerk van partners in duurzame
voeding dat wordt onderhouden en
geregistreerd

Vrijwilligers uit de buurt participeren op elk
niveau in de werking van Rabot op je bord.
Alle producten van 'Rabot op je bord' worden
wekelijks vervaardigd door vrijwilligers.
De groep is divers samengesteld: vrijwilligers met
een sterk profiel, vrijwilligers met een zwakker
sociaal profiel, mensen van verschillende origine,
jong, oud, met of zonder kookervaring,...
werken samen en op maat mee.

Er is een actieve vrijwilligersgroep van
minimaal 15 die de werking draaiende houdt.

'Rabot op je bord' is een participatief project, d.w.z.
op alle niveaus en domeinen participeren
vrijwilligers (van vervaardiging tot verkoop en
beslissingen in beleidsstrategie). Daardoor creëert
'Rabot op je bord' een groot draagvlak en
verantwoordelijkheidsgevoel bij de vrijwilligers.
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Alle Indicatoren in de overeenkomst blijven ongewijzigd t.a.v. de initiële overeenkomst. Rabot op je
bord is een toevoeging.
Dit addendum gaat in op 01/01/2022 en eindigt op 31/12/2022
Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op ../../2022
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

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

Erik Spiesschaert
Voorzitter
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