STAD GENT
Addendum bij de subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en
SAAMO Gent vzw
Voor ondersteuning kansengroepen ihkv WIjkbudget
voor werkingsjaren 2022-2023

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 afgesloten tussen enerzijds
de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden 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

SAAMO Gent vzw, Blaisantvest 70, 9000 Gent vertegenwoordigd door Tijl Meheus, Algemeen
Coördinator
hierna genoemd de uitvoerder

wordt voorafgaandelijk uiteengezet
Huidig addendum is een aanpassing van de overeenkomst “Subsidieovereenkomst voor
emancipatorische werking in de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-MeulestedeAfrikalaan - Werkingsjaar 2022-2025” dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de gemeenteraad
in zitting van 24 januari 2022.
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.

Subsidieovereenkomst Stad Gent - pag 1 van 3

Huidig addendum zal gehecht worden aan de basisovereenkomst.

wordt het volgende overeengekomen
Dit addendum voegt bijkomende prestaties toe aan de basisovereenkomst in het kader van
ondersteuning van kwetsbare groepen ihkv het Wijkbudget in Ledeberg. Bijgevolg wordt ook extra
budget voor deze bijkomende prestatie toegevoegd.
Artikel 1. Wijzigt als volgt:
Looptijd
prestatie

bijkomende Van 01/08/2022 tot en met 30/04/2023

Bijkomend toegekend
subsidie-bedrag

20.000 Euro

tegen 30/4/2022
Prestaties

Indicator (kwantitatief of kwalitatief)

Ondersteunen van kwetsbare bewoners rondom
het Centrumplein om te participeren aan het
Wijkbudget
1) Behoeftenonderzoek naar noden en behoeften
van de bewoners van het Centrumplein

-

overzicht van gedetecteerde noden en
behoeften

2. Uitbouwen van een netwerk van sleutelfiguren,
partners en andere stakeholders

-

overzicht van de gemaakte contacten

3. Verzamelen van eerste ideeën en indienen
tegen eind november 2022

-

Ingediende ideeën zijn raadpleegbaar
op website van het wijkbudget

-

overzicht van de gecapteerde signalen

-

overzicht van gevoerde gesprekken

-

Ingediende projecten zijn
raadpleegbaar op website van het
wijkbudget

4. Formuleren en doorgeven van signalen die naar
boven komen tijdens de verschillende fases van
het project.
5. Begeleiden van bewoners bij het voorstellen
van hun ideeën in de wijk en de dialoog aangaan
met andere bewoners om mogelijke
samenwerkingen tot stand te laten komen
6. Uitwerken weerhouden ideeën tot projecten
met plan van aanpak, budget en timing.
Weerhouden projecten worden ingediend tegen
eind april 2023

Algemene bepalingen
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De bepalingen van de basisovereenkomst blijven onverkort van toepassing voor zover ze niet
gewijzigd zijn door huidig addendum.

Huidig addendum treedt in werking op 1/8/2022 en eindigt op 30/4/2023.

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 24 mei 2022)

De algemeen directeur
Stad en OCMW Gent

Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn,
Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Mieke Hullebroeck

voor de uitvoerder

Tijl Meheus
Algemeen coördinator
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