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Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1;
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

Op 28 april 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst goed met Internationaal
Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de
werkingsjaren 2020-2025. In artikel 3 wordt omschreven welke engagementen de vzw neemt in
de voorbereiding en realisatie van het jaarlijkse festival, onder meer wat betreft de organisatie
van het 'Concert van de Stad Gent'.
In overleg tussen de Stad en het Festival van Vlaanderen, wordt voorgesteld de bepalingen
omtrent de organisatie van het 'Concert van de Stad Gent' verder te specifiëren en te
verduidelijken.
Hiertoe werd een addendum bij voormelde subsidieovereenkomst opgemaakt, dat ter
goedkeuring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het addendum treedt in werking op 1 juni
2022 na goedkeuring ervan door de gemeenteraad en na ondertekening ervan door beide
partijen.
Het ontwerp van addendum wordt voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het
Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Bijgevoegde bijlage(n):



Subsidieovereenkomst 2020-2025 Festival van Vlaanderen
Addendum subsidieovereenkomst Festival van Vlaanderen (deel van de beslissing)

Voorstel

Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:
Keurt goed het bijgevoegde addendum bij de subsidieovereenkomst met Internationaal Festival
van Vlaanderen – Gent en Historische Steden vzw voor de algemene werking voor de
werkingsjaren 2020-2025.

STAD GENT
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en
Internationaal Festival van Vlaanderen – Gent en
Historische Steden vzw
Voor de algemene werking
Voor de werkingsjaren 2020-2025

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 door het college van burgemeester en schepenen voor deze
overeenkomst daartoe voorziene kredieten;
dit addendum 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.
/
/2022 ;
hierna genoemd de Stad;

en anderzijds

de vzw Festival van Vlaanderen – Gent en Historische Steden, Bijlokekaai 8, bus 9 te 9000 Gent,
vertegenwoordigd door Jan Briers, voorzitter en Veerle Simoens, directeur;
hierna genoemd de uitvoerder

wordt voorafgaandelijk uiteengezet:
Huidig addendum is een aanpassing van de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van
Gent en Internationaal Festival van Vlaanderen – Gen ten Historische Steden vzw voor de algemene
werking voor de werkingsjaren 2020-2025 dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de
gemeenteraad in zitting van 28 april 2020 en ondertekend op 11 mei 2020.
In het kader van huidig addendum zal voornoemde overeenkomst hierna ‘de basisovereenkomst’
genoemd worden.
Aangezien partijen bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen aan de basisovereenkomst wensen aan
te brengen, worden deze via huidig addendum geformaliseerd.
Addendum subsidieovereenkomst Stad Gent - pag 1 van 3

Huidig addendum zal gehecht worden aan de basisovereenkomst.

en wordt het volgende overeengekomen:
Art. 1 – In Artikel 3 van de basisovereenkomst wordt de laatste paragraaf
“Bijkomend verbindt de uitvoerder zich er toe:
- jaarlijks binnen de festivalmaand en in overleg met de Stad het ‘Concert van de Stad Gent’
te organiseren en hiervoor aan de Stad gratis 200 toegangstickets ter beschikking te stellen
samen met de nodige programmaboekjes en catalogi;”
vervangen door:
“De uitvoerder verbindt zich er bijkomend toe jaarlijks het openingsconcert van het Festival van
Vlaanderen in de Sint-Baafskathedraal onder de titel ‘Concert van de Stad Gent’ te organiseren. De
Stad Gent wordt in de communicatie door de uitvoerder over dit openingsconcert als
‘hoofdsponsor’ vermeld. Tevens ontvangt de Stad Gent gratis 100 eersterangs toegangstickets voor
door de Stad Gent zelf te bepalen genodigden, alsook 100 programmaboekjes en catalogi. De Stad
Gent kan bovendien extra tickets aankopen voor het openingsconcert met een korting van 25%. De
uitvoerder zal de protocollaire organisatie en het netwerkmoment na het openingsconcert in
overleg met de Stad Gent organiseren.”
Art. 2 - De bepalingen van de basisovereenkomst blijven onverkort van toepassing voor zover ze
niet gewijzigd zijn door huidig addendum.

Dit addendum gaat in op 1 juni 2022.
Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op

/

/2022.

Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Stad

Voor de voorzitter van de gemeenteraad
(bij delegatiebesluit van 3 januari 2022)

Mieke Hullebroeck
Algemeen directeur

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en
Ruimtelijke Planning
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voor de uitvoerder

Jan Briers
Voorzitter

Veerle Simoens
Directeur
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