SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE WETTEREN
EN VZW VILLA OMAAR
Tussen de gemeente Wetteren. vertegenwoordigd door dhr. Alain Pardaen. Burgemeester.
en dhr. Pieter Orbie. Algemeen Directeur. verder genoemd de opdrachtgever

en

vzw Villa Omaar. vertegenwoord igd door mevr. Nathalie Braeckman, Voorzitter, verder
genoemd de opdrachthouder

wordt overeengekomen wat volgt:

Artikel 1: Doel

De opdrachtgever geeft opdracht aan de opdrachthouder. die aanvaardt. tot de uitvoering
van project 'Homaar- groeiplek voor jongeren'. Homaar richt zich op psychisch kwetsbare
jongeren van 15 tot 23 jaar. Jongeren in deze leeftijdsfase vallen vaak buiten de boot. terwijl
het een kwetsba re en belangrijke periode is voor de verdere ontwikkeling en geestelijke
gezondheid op lange termijn. Jongeren zetten niet snel de stap naar hulp en binnen
jeugdhu lp botsen zij vaak op lange wachtlijsten. Homaar biedt een laagdrempelig,
kortdurend therapeutisch traject in een huiselijke omgeving. Jongeren kunnen hier op
adem komen. talenten ontdekken en deze sterktes verder te gebruiken in andere situaties.

Artikel 2: Werkwijze

Homaar biedt een laagdrempelige. gespecialiseerde en kortdurende dagbegeleiding voor
kwetsbare jongeren (15-23 jaar) die het psychisch moeilijk hebben. in een hartelijke en
huiselijke sfeer. zonder wachtlijsten. Vanuit de ontmoeting bieden ze zorg op maat Er
wordt gedurende 2 intensieve weken in kleine groep krachtgericht en therapeutisch
gewerkt via creatieve ateliers die aansluiten bij de leefwereld van de jongeren. Daarbij is er
ruimte voor gesprek. Talenten worden (her)ontdekt. de emotionele expressievaardigheid en
veerkracht worden bevorderd.

Artikel 3: Duurtijd

De samenwerkingsovereenkomst star op Ol/01/2021 en loopt tot en met 31/12/2025.

Artikel 4: Voorwaarden

De opdrachthouder verbindt er zich toe om jaarlijks een inhoudelijk en financieel
jaarverslag voor te leggen aan de opdrachtgever. Hetjaarverslag loopt van 1 januari tot 31
december en wordt uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende jaar ingediend.

Jaarlijks vindt er in maart een evaluatieoverleg plaats tussen opdrachtgever en
opdrachthouder. Daarnaast is er 4 keer per jaar een overleg tussen verschillende
jeugdwelzijnsorganisaties om hun werking op elkaar af te stemmen. Vzw Villa Omaar is een
deelnemer in dit overleg platform.
Homaar zal aandacht schenken aan bekendmaking bij de Wetterse scholen. en zal een
structurele samenwerking met het onderwijs uitbouwen. Daarnaast zal Homaar aandacht
schenken aan de samenwerking met andere Wetterse organisaties. De gemeente
ondersteunen bij de promotie en bekendheid van het aanbod van Homaar.
Artikel 5: Toelage
Ter uitvoering van de werking zal de opdrachtgever aan de opdrachthouder een jaarlijkse
toelage uitkeren van 1 0.000 euro. Deze betaling geschiedt op basis van een factuur aan de
opdrachtgever en mag worden opgestuurd na een gunstige evaluatie van het jaarverslag.
Artikel 6: Uitbetaling
Het gemeentebestuur verbindt zich ertoe de subsidie op een vlotte en regelmatig wijze aan
de vzw uit te betalen. op voorwaarde dat de werking van de vzw niet vermindert. Indien
één de beide partijen feiten ter kennis zouden komen die de subsidiëring van de
vereniging in het gedrang zouden kunnen brengen. dan dient deze de andere partij zo
spoedig mogelijk hierover te informeren.

Artikel 7: Evaluatie
De Gemeente Wetteren. vertegenwoordigd door de schepen van jeugd volgt de uitvoering
van het project op. geeft advies, heeft inhoudelijk toezicht en staat in voor de evaluatie van
het project.

Artikel 8: Verlenging
Het project zal na 31 /1 2/2025 worden verlengd onder de volgende voorwaarden:
•

gunstige evaluatie door beide partijen

•

goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Wetteren
\

Opgemaakt in Wetteren in twee exemplaren. hetzij voor elke partij één op 15 december
2020

\
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