De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00587 Addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in
de wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaren
2022-2025 - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 28 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 Bram Van Braeckevelt, schepen; mevrouw Isabelle Heyndrickx,
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; 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 Helga
Stevens; de heer Jeroen Van Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunctalgemeendirecteur
Bevoegd: Astrid De Bruycker

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

De voorbije jaren is er samengewerkt met vzw Samenlevingsopbouw (SAAMO), Blaisantvest 70,
Gent, in verschillende Gentse wijken in het kader van stadsontwikkelingsprojecten. Deze
werking wordt voortgezet, met nadruk op actieve bewonersparticipatie van kwetsbare
bewoners.
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Er wordt in de samenwerking ook sterk de nadruk gelegd op basisopbouwwerk. Een stad op
mensenmaat is een stad die oog heeft voor samenlevingsissues en daar met bewoners - ook met
de meest kwetsbare - aan werkt. Verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van
maatschappelijk kwetsbare buurtbewoners door hun invloed te versterken op hun eigen leven
en hun omgeving. Een belangrijke focus hierbij is het versterken van de bewonersparticipatie in
sociale hoogbouw, in actieve samenwerking met relevante buurtactoren.
Door het inzetten van de ervaring van Samenlevingsopbouw vzw in wijken waar
stadsvernieuwingsprojecten lopen of waar er veel sociale huisvesting geconcentreerd is, worden
verschillende bevolkingsgroepen, ook de meest achtergestelde bewoners, op een actieve en
participatieve manier betrokken bij de ontwikkelingen in de wijk. Tegelijkertijd worden sterkere
groepen aangesproken op hun engagement. Samenlevingsopbouw vzw zet in op het uitbouwen
van verschillende netwerken mbt stadsvernieuwingsprojecten, sociale huisvesting,.. . Dit gaat
van het uitbouwen van coalities, meedenken, aanpassen en werken aan deelprojecten in
overleg met alle actoren, Dit alles om de levenskwaliteit in de wijken te verhogen.
Hiertoe werd de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de wijken
Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan opgemaakt en goedgekeurd
in de gemeenteraad van 24 januari 2022.
Specifiek in Ledeberg geeft SAAMO nu reeds veel ondersteuning aan de kwetsbare bewoners
rond het Centrumplein. Via dit addendum wordt deze werking uitgebreid en versterkt met het
oog op de uitrol van "wijkbudget Gent". SAAMO zal de kwetsbare bewoners rondom het
Centrumplein ondersteunen om te participeren aan het Wijkbudget. Er volgt een
behoeftenonderzoek, de uitbouw van een netwerk van sleutelfiguren, partners en andere
stakeholders. De bewoners worden begeleid bij het voorstellen van hun ideeën in de wijk en om
de dialoog aan te gaan met andere bewoners - om zo samenwerkingen tot stand te laten
komen. Bij het uitwerken van ideeën tot projecten krijgen ze ondersteuning bij het uitwerken
van een plan van aanpak, budget en timing. Weerhouden projecten worden ingediend tegen
eind april 2023. Voor deze bijkomende prestaties wordt een extra budget van 20.000 EUR
voorzien.
Daarnaast voorziet het traject over alle wijken ondersteuning via de Dienst Beleidsparticipatie
en stadsdiensten en extra ondersteuning voor de begeleiding van kansengroepen. De
communicatie en coördinatie gebeuren vanuit de Dienst Beleidsparticipatie.
Dit addendum op de overeenkomst kadert in de ondersteuning van kansengroepen in het
traject.
SAAMO Gent vzw, Blaisantvest 70, 9000 Gent, zal vanuit haar ervaring via gepaste methodieken
de dialoog aangaan met de bewoners van de wijk Ledeberg, met focus op kwetsbare groepen.
Het addendum gaat in op 01/08/2022 en eindigt op 30/04/2023.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 20/05/22
Vastleggingnummer(s): 5622500398
Voorgestelde uitgaven: € 20.000,00
Gebudgetteerd: Ja

Dienst*

Dienst Beleidsparticipatie
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Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
2023
Totaal

354440000
Exploitatiesubsidie (BMAR
6491000)
NIET_RELEVANT
18.000
2.000
20.000 euro

Verwachte ontvangsten: € 0,00

Bijgevoegde bijlage(n):


Addendum (deel van de beslissing)

Beslissing

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





36 stem(men) voor: Fourat Ben Chikha; Zeneb Bensafia; Mieke Bouve; Sofie Bracke;
Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Patricia De Beule; Astrid De Bruycker; Mathias De
Clercq; Carl De Decker; Stijn De Roo; Anita De Winter; Hafsa El-Bazioui; Alana Herman;
Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Yüksel Kalaz; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon;
Manuel Mugica Gonzalez; Christophe Peeters; Karla Persyn; Anne Schiettekatte;
Annelies Storms; Sven Taeldeman; Karin Temmerman; Christiaan Van Bignoot; Bram
Van Braeckevelt; Jeroen Van Lysebettens; Jef Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Joris
Vandenbroucke; Martine Verhoeve; Filip Watteeuw; Sonja Welvaert; Evita Willaert
0 stem(men) tegen:
10 onthouding(en): Adeline Blancquaert; Gabi De Boever; Johan Deckmyn; Karlijn
Deene; Caroline Persyn; Gert Robert; Els Roegiers; Ronny Rysermans; Helga Stevens;
Anneleen Van Bossuyt

Artikel 1:
Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de
wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaar 20222025, met SAAMO Gent vzw, Blaisantvest 70, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.
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2022_GR_00587 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor emancipatorische werking in de
wijken Watersportbaan, Ledeberg, Rabot en Muide-Meulestede-Afrikalaan - Werkingsjaren
2022-2025
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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.
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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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