Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad
Gent en EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke Gent
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 Sami Souguir,
schepen van cultuur, stadsontwikkeling en ruimtelijke planning, 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
EVA vzw Muziekcentrum De Bijloke

Gent, Bijlokekaai 7, 9000 Gent,

vertegenwoordigd door mevrouw Griet Nuytinck, voorzitter en de heer Daniel
Vuylsteke, secretaris;

hierna genoemd het agentschap;
en wordt het volgende overeengekomen:
In de samenwerkingsovereenkomst

2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw

Muziekcentrum De Bijloke Gent, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei
2020, dient volgende aanpassing te gebeuren.
Aanpassings-en renovatiewerken voor de werkingslaren 2022-2024
In het licht van de geplande aanpassings-en renovatiewerken voor de
werkingsjaren 2022-2024 worden de artikels 6, 2, a en art. 8, a,§ 2 van de
overeenkomst gewijzigd, waarbij beide artikels als volgt worden aangevuld:
Artikel 6, Ondersteuning vanuit de Stad
2. Departement FM
a Gebouwenbeheer, Specifieke klantenwensen en beleidsvragen:
wordt aangevuld als volgt:

'Het agentschap staat zelf in voor de uitvoering van volgende werken:
2022-2024:
-

Studieopdracht voor de restauratie van de tribune van het auditorium van
Muziekcentrum De Bijloke
Eerste schijf van de noodzakelijke ingrepen aan de tribune van het auditorium van
Muziekcentrum De Bijloke

Art. 8, Financiële bepalingen
a,§ 2.
Wordt aangevuld als volgt:
'Voor de uitvoering van de werken voor 2022- 2024zoals beschreven art. 6, 2, a,
worden volgende eenmalige investeringstoelagen toegekend aan het agentschap:
2022:200.000 euro
Aldus opgemaakt te Gent in tweevoud op (…), waarvan beide partijen erkennen een
exemplaar ontvangen te hebben.
Voor de Stad Gent

Voor de voorzitter van de gemeenteraad bij
delegatiebesluit van 03 januari 2022

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en
en Ruimtelijke planning

Voor het agentschap

Griet Nuytinck
Voorzitter

Daniel Vuylsteke
Secretaris

