STAD GENT
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en
WoninGent
Voor bedwantsbestrijding ihkv Nieuw Gent vernieuwt
voor werkingsjaar 2022

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 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;

en anderzijds
WoninGent cvba-so, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent in de Lange Steenstraat,
vertegenwoordigd met toepassing van artikel 21 van de statuten door Karin Wouters, algemeen
directeur;

hierna genoemd de uitvoerder

en wordt het volgende overeengekomen:
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De gemeenteraad heeft op 26 mei 2021 de subsidieovereenkomst goedgekeurd tussen de Stad
Gent en WoninGent voor de uitvoering van bedwantsbestrijding in het kader van Nieuw Gent
vernieuwt.
De gemeenteraad heeft op 27 september 2021 het addendum op de subsidieovereenkomst
goedgekeurd tussen de Stad Gent en WoninGent voor een uitbreiding van de bestrijdingsaanpak
naar drie gebouwen (Aurora, Milenka en Orion) die ook onderwerp zijn van de verhuisbeweging in
het kader van Nieuw Gent vernieuwt.
Onderhavig addendum heeft als doel om de looptijd zoals vermeld in art. 1 van de overeenkomst te
wijzigen, waarbij de looptijd van de voorgestelde aanpak verlengd wordt met zes maanden.
Hoofdstuk1 – Voorwerp van de overeenkomst, artikel 1 en 3 worden vervangen door de volgende
artikels:
Artikel 1. - Omschrijving van de werking of project
Omschrijving

Bedwantsbestrijding in het kader van Nieuw Gent vernieuwt

Looptijd

Van 1/01/2022 tot en met 30/06/2022

Totaal toegekend subsidiebedrag (enkel addendum)
-

voor
werkingskosten

/
Het bedrag toegekend in de eerdere convenant mbt de
bedwantsbestrijding wordt ook aangewend voor de
bedwantsbestrijding waarvan sprake in dit addendum.

Art. 3. - De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
Er wordt een extra prestatie toegoevoegd. De overige prestaties en indicatoren blijven ongewijzigd.
tegen eind 2021

Prestaties
Communicatie:
WoninGent zorgt voor een duidelijke
communicatie naar de bewoners over de
bestrijdingsaanpak van de bedwants

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)
Schriftelijke communicatie over de bestrijding
van de bedwants, aangevuld met telefonische
en/of face to face contacten indien nodig om
bewoners correct te informeren

Coördinatie:
- WoninGent legt de afspraken vast met de
bestrijdingsfirma in functie van de
inspectiedagen
- WoninGent vraagt aan de bewoners om
een informed consent te tekenen zodat
gegevens kunnen gedeeld worden met de
wijkpartners in de loop van het proces
- WoninGent legt een bestrijdinsgaanpak
vast met de bestrijdingsfirma en
communiceert hierover naar de
individuele bewoner
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-

WoninGent betaalt de factuur van de
bestrijdingsfirma

Terugkoppeling op wijkniveau:
- WoninGent koppelt deze inspectiedata
terug naar de Werkgroep verhuis. Zo
kunnen wijkpartners bewoners mee
sensibiliseren om aanwezig te zijn tijdens
deze momenten.
- WoninGent koppelt terug over de
resultaten van de inspectie en brengt in
kaart waar er infestaties vastgesteld zijn
Evaluatierapport

De brief met de inspectiedata wordt
doorgestuurd naar de leden van de Werkgroep
verhuis
Terugkoppeling naar de leden van de
Werkgroep verhuis over de aanpak en het
verdere verloop

Evaluatierapport van de bestrijdingsaanpak
WoninGent schrijft in 2022 een rapport waarbij de
bedwantsbestrijding in Nieuw Gent wordt
geëvalueerd. Dit evaluatierapport geeft hefbomen
en aanbevelingen mee hoe deze aanpak kan
uitgerold worden naar andere wijken in Gent.

Dit addendum gaat in op 1/01/2022 en eindigt op 30/06/2022

Opgemaakt in 2 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

Astrid De Bruycker
Schepen van gelijke kansen, welzijn, participatie,
buurtwerk en openbaar groen

Subsidieovereenkomst Stad Gent - pag 3 van 4

voor de uitvoerder

WoninGent
Karin Wouters, algemeen directeur
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