De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00634 Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de
subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw Natuurpunt Beheer voor
financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke
maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022 - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 juni 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen;
mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw Evita Willaert, schepen; de heer Rudy
Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw Karin Temmerman; mevrouw
Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter;
mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; mevrouw Stephanie D'Hose; de
heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee; de heer Mehmet Sadik
Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw
Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn; mevrouw Anneleen Van
Bossuyt; de heer Bert Misplon; de heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter;
de heer Joris Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De
Beule; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer
Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de
heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman;
mevrouw Els Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer
Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Mathias De Clercq

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:
• de Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69,
gewijzigd bij de wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 27
december 2006, 12 mei 2014 en 25 december 2016;
• het Koninklijk Besluit van 18 december 2016, 25 december 2017, 2 december 2018, 3
november 2019 en 22 december 2020 tot toekenning van financiële hulp aan
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•

organisaties voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van
gerechtelijke maatregelen.
het Ministerieel Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van
personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.

Motivering

De FOD Justitie voorziet binnen het Globaal Plan middelen voor de aanwerving van personeel
belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen. Voor de periode 2020-2021 werd aan
Gent een maximale subsidie toegekend van 503.176,32 euro per jaar. Deze middelen worden
jaarlijks in de vorm van een globale enveloppe door de Minister van Justitie overgemaakt aan de
Stad Gent. De Stad maakt de middelen over aan de organisaties waarmee zij zelf personeel
kunnen aanwerven. De subsidie mag zowel voor personeels- als werkingskosten aangewend
worden.
De Stad ontving eind 2021 nog geen officiële informatie over verderzetting van deze subsidie.
Maar gezien werkstraffen en leermaatregelen een essentiële en waardevolle alternatieve vorm
van strafuitvoering zijn en de Gentse projecten in deze steeds positief geëvalueerd werden, leek
een verderzetting in 2022 van deze middelen aannemelijk, met name voor:
- begeleidingsdienst leermaatregelen van De Kiem vzw
- begeleidingsdienst leermaatregelen van Organisatie Broeders van Liefde vzw (Dagcentrum De
Sleutel)
- begeleidingsdienst werkstraffen van Natuurpunt Beheer vzw
- begeleidingsdienst werkstraffen van Open Plaats vzw (Kringwinkel).
Vanuit het streven naar continuïteit van de projecten, keurde de Gemeenteraad van 20
december 2021 de verlenging goed van de subsidieovereenkomsten voor het werkingsjaar
2022. Weliswaar onder opschortende voorwaarde van publicatie van het Koninklijk Besluit ter
zake, met uitbetaling van de subsidie na publicatie van dit KB.
De publicatie van het KB laat op zich wachten en zou pas voor eind 2022 zijn. Voor de vzw's is
het financieel onhoudbaar om de budgetten tot dan zelf voor te schieten. Zij vragen dat de Stad
nu reeds de subsidie prefinanciert, Ook het kabinet van minister Demir, bevoegd voor Justitie en
Handhaving, dringt aan op vroegtijdige prefinanciering van de organisaties en garandeert dat de
subsidie effectief verlengd zal worden voor 2022. Men belooft tevens met spoed werk te maken
van het KB.
Om de uitbetaling van de subsidie mogelijk te maken voorafgaand aan publicatie van het KB,
moeten de uitbetalingsmodaliteiten van de op 20/12/2021 goedgekeurde overeenkomsten
gewijzigd worden.
Middels dit besluit wordt de gemeenteraad uitgenodigd om het addendum betreffende deze
gewijzigde uitbetalingsmodaliteiten voor het werkingsjaar 2022 bij de subsidieovereenkomst
voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van
gerechtelijke maatregelen, met name dienst werkvloer, voor de werkingsjaren 2017-2019 en
2020-2021 en 2022, met Natuurpunt Beheer vzw, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen, zoals
gevoegd in bijlage, goed te keuren.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend mits voorwaarden
Vastleggingnummer(s): 5621501060
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Voorgestelde uitgaven: € 70.589,07
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
Totaal

PVV
3514700DE
E subs.
GAM.GAM
€ 70.589,07
€ 70.589,07

Verwachte ontvangsten: € 70.589,07
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
Totaal

PVV
3514700DE
E subs.
GAM.GAM
€ 70.589,07
€ 70.589,07

Bijgevoegde bijlage(n):


20220627_AK_addendum uitbetalingsmodaliteiten_GAM-convenant 2022 Natuurpunt
(deel van de beslissing)

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:


Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed, het addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de
subsidieovereenkomst voor financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de
begeleiding van gerechtelijke maatregelen, met name dienst werkvloer, voor de werkingsjaren
2017-2019, 2020-2021 en 2022, met Natuurpunt Beheer vzw, te Coxiestraat 11 te 2800
Mechelen, zoals gevoegd in bijlage.

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 8 blz op code.esignflow.be met code 7442-9862-8347-0544 en wachtwoord qudaqyb

2022_GR_00634 - Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022 bij de
subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en vzw Natuurpunt Beheer voor
financiële hulp voor de aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke
maatregelen voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 8 blz op code.esignflow.be met code 7442-9862-8347-0544 en wachtwoord qudaqyb

FINANCIËLE HULP VOOR DE AANWERVING VAN PERSONEEL BELAST MET DE
BEGELEIDING VAN GERECHTELIJKE MAATREGELEN
Addendum betreffende de uitbetalingsmodaliteiten 2022
bij de subsidieovereenkomst tussen het stadsbestuur van Gent en
Natuurpunt Beheer vzw, dienst werkvloer, voor de werkingsjaren 2017-2019, 2020-2021 en 2022.

In uitvoering van:
- de Wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, inzonderheid artikel 69, gewijzigd bij de
wetten van 21 december 1994, 25 mei 1999, 22 december 2003, 27 december 2006, 12 mei
2014 en 25 december 2016;
- het Koninklijk Besluit van 18 december 2016, 25 december 2017, 2 december 2018, 3 november
2019 en 22 december 2020 tot toekenning van financiële hulp aan organisaties voor de
aanwerving van personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.
- het Ministerieel Besluit van 26 december 2015 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
organisaties een financiële hulp kunnen genieten voor de aanwerving van personeel belast met
de begeleiding van gerechtelijke maatregelen.
- de garantie van het kabinet van minister Demir, bevoegd voor Justitie en Handhaving, over deze
subsidie voor het werkingsjaar 2022 (mail dd. 05/05/2022).
wordt onder voorbehoud van :
- de beschikbare kredieten van de FOD Justitie voor de Stad Gent;
- de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de stad Gent en binnen de perken van de
kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor deze overeenkomst beschikbaar
stelt;
deze overeenkomst afgesloten tussen enerzijds
de Stad Gent, met zetel ten Stadhuize, 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Mathias De Clercq, burgemeester, en mevrouw Mieke
Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.
……… juni 2022;
hierna genoemd de Stad;
en anderzijds
Natuurpunt Beheer vzw, met maatschappelijke zetel te Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen,
vertegenwoordigd door de heer Walter Rycquart, algemeen directeur;
hierna genoemd de uitvoerder;
wordt voorafgaandelijk uiteengezet:
Huidig addendum is een aanpassing van de overeenkomst “Subsidieovereenkomst tussen het
stadsbestuur van Gent en Natuurpunt Beheer vzw, m.b.t. de financiële hulp voor de aanwerving van
personeel belast met de begeleiding van gerechtelijke maatregelen, met name dienst werkvloer,
voor de werkingsjaren 2017, 2018 en 2019” dewelke werd goedgekeurd bij beslissing van de
gemeenteraad van de stad Gent in zitting van 18 december 2017 en bijhorende addenda
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18 november 2019, van 23 november 2020 en van
20 december 2021.

Subsidieovereenkomst Stad Gent – 20220627_AK GAM addendum aan verlenging 2022 Natuurpunt Beheer vzw

1

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 8 blz op code.esignflow.be met code 7442-9862-8347-0544 en wachtwoord qudaqyb

In het kader van huidig addendum zal voornoemde overeenkomst met bijhorende addenda 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.
Huidig addendum zal gehecht worden aan de basisovereenkomst.
en wordt het volgende overeengekomen:
Artikel 1 - Uitbetalingsmodaliteiten
Volgende uitbetalingsmodaliteiten zijn van toepassing op het in de basisovereenkomst toegekende
subsidiebedrag t.b.v. 70.589,07 euro voor het werkingsjaar 2022:
• Het volledige voor deze overeenkomst voorziene jaarbedrag wordt uitbetaald zo snel mogelijk na
goedkeuring en ondertekening door beide partijen.
• Als uit de financiële afrekening, opgemaakt door de FOD Justitie, blijkt dat de toegekende
subsidie lager ligt dan het voorziene en uitbetaalde jaarbedrag, dan vordert de Stad dit saldo
terug van de uitvoerder. De uitvoerder moet het saldo betalen binnen de 3 maanden na
postdatum van de schriftelijke uitnodiging tot betaling.
Artikel 2 – Algemene bepalingen
De bepalingen van de basisovereenkomst blijven onverkort van toepassing voor zover ze niet
gewijzigd zijn door huidig addendum.
Artikel 3 – Inwerkingtreding addendum
Huidig addendum treedt in werking op 01/07/2022 en eindigt op 31/12/2022.

Opgemaakt in 3 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 Stad en OCMW Gent

Mathias De Clercq
Burgemeester

Voor de uitvoerder

Walter Rycquart
algemeen directeur
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