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2022_GR_00027 Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen
i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring
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

In Gent zijn er 70 jeugdbewegingen, goed voor 10.000 kinderen en jongeren die op dit moment
actief lid zijn van een jeugdbeweging.
Een aantal van deze jeugdbewegingen zijn getroffen door het noodweer deze zomer. Zo zijn een
aantal kampen verplicht geweest om de kampplaats te evacueren en het kamp stop te zetten.
De kinderen en leiding konden in sommige gevallen niet op eigen houtje terugkeren doordat de
treinen niet meer reden. Deze jeugdbewegingen hebben via hun stadsondersteuner contact
opgenomen met de Jeugddienst met de urgente vraag om de kinderen en leiding zo snel
mogelijk veilig terug naar Gent te brengen via busvervoer. We hebben van vijf groepen de vraag
gekregen. Drie groepen hebben we kunnen helpen via het raamcontract busvervoer van het
departement onderwijs. Twee andere jeugdbewegingen hebben zelf kunnen zorgen voor een
transportfirma om de kinderen en leiding terug naar Gent te vervoeren.
De Stad wenst de twee jeugdbewegingen die voor eigen transport hebben gezorgd te
ondersteunen. Deze jeugdbewegingen werden geconfronteerd met extra onvoorziene kosten
voor het evacueren en terughalen van Gentse kinderen en leiding. Zij konden niet rekenen op
het raamcontract busvervoer van de Stad en zij hebben noodgedwongen zelf een oplossing
gezocht. Het spreekt voor zich dat zij net zoals de andere verenigingen zich in een noodsituatie
bevonden veroorzaakt door het zware noodweer van afgelopen zomer.
Daarom stellen we voor om de gemaakte kosten terug te betalen aan onderstaande twee
Gentse jeugdbewegingen:
- Chiro OLV Lourdes Jongens, Sint-Jozefstraat 1, 9041 Gent, - €477,00 - na de goedkeuring van
de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE20 3900 3720 9356. De
begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te
delen aan het stadsbestuur.
- Chiro Tiejamo, Mariakerksesteenweg 187, 9031, Gent, - €1.500,00 - na de goedkeuring van de
gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE66 8508 3292 4143. De begunstigde
van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het
stadsbestuur.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel
waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de
subsidie terugbetaald te worden.
Voorvermelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de
subsidie te controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie
terugbetaald te worden.
De verantwoording van de subsidie moet ten laatste op 31 maart 2022 verantwoord worden en
kan slechts gebruikt worden voor bovenstaande actie.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 14/12/21
Vastleggingnummer(s): 5621501280 - 5621501281
Voorgestelde uitgaven: € 1.977,00
Gebudgetteerd: Ja
De toelage wordt na goedkeuring door de Gemeenteraad overgemaakt aan G000004029 Chiro OLV Lourdes Jongens – BE20 3900 3720 9356 – 477 euro G000006058 Chiro Tiejamo – BE66 8508 3292 4143 – 1.500 euro
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Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:
Artikel 1:
Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 477,00 euro – die noch
nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst
geregeld – aan Chiro OLV Lourdes Jongens, Sint-Jozefstraat 1, 9041 Gent - met als doel de
terugbetaling van de gemaakte kosten voor busvervoer van kinderen en/of leiding die
geëvacueerd moesten worden door het noodweer van de zomer 2021.
Artikel 2:
Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.500,00 euro – die noch
nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst
geregeld – aan Chiro Tiejamo, Mariakerksesteenweg 187, 9031, Gent - met als doel de
terugbetaling van de gemaakte kosten voor busvervoer van kinderen en/of leiding die
geëvacueerd moesten worden door het noodweer van de zomer 2021.

