Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK EN DE V.Z.W.
TUSSEN
De gemeente Sint-Jans-Molenbeek, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en
Schepenen, in wiens naam handelen Mevrouw Moureaux, Burgemeester, en De Heer Hildgen,
Adjunct-secretaris, in uitvoering van een beslissing van de Gemeenteraad van ……………...
EN
De v.z.w. Transit, gelegen Stephensonstraat 96 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de Heer
Pierre Mols, Voorzitter, en de Heer Delhauteur, penningmeester.
Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en aanwending
van toelagen.

Wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1
In het kader van de strategische veiligheids-en preventieplannen, afgesloten tussen de Federale
Staat en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, vervult de v.z.w. Transit de volgende opdracht:
▪ Functioneren als opvang-en crisiscentrum voor druggebruikers, aangehouden door
politiediensten of doorgestuurd door gemeentelijke diensten of het sociaal-medisch netwerk;
▪ Een laagdrempelig crisisopvangcentrum zijn met verblijf van korte duur, toegankelijk 7 dagen
per week en 24 uur op 24.
▪ Een onthaal- en oriëntatiecentrum zijn;
▪ Sociale, psychologische en administratieve hulp aanbieden;
▪ Druggebruikers begeleiden bij het regulariseren van hun socio-economische situatie en hun
sociale integratie.
Hiervoor kent de Federale Staat een subsidie toe van 14.808,66 €.
Artikel 2
De v.z.w. Transit zal het nodige personeel aanwerven. Zij is de prestatieplichtige en de
administratieve werkgever van het aangeworven personeel.
Artikel 3
De gemeente Sint-Jans-Molenbeek verbindt zich ertoe om deze subsidie over te maken aan de
v.z.w. Transit.
Artikel 4
De gemeente Sint-Jans-Molenbeek verbindt zich ertoe om 100% van de totale door de Federale
Staat toegekende subsidie, over te maken aan de v.z.w. Transit en dit op basis van een attest van
schuldvordering opgemaakt door de v.z.w. Transit.
Artikel 5
Het dossier van de rechtvaardigingsstukken betreffende de uitgaven geboekt zowel voor de
personeelskosten als voor de werkingsmiddelen, zullen door de v.z.w. Transit uitgevoerd worden
overeenkomstig de financiële richtlijnen van de strategische veiligheids-en preventieplannen

uitgevaardigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit dossier zal ter beschikking worden
gesteld van de Administratie van de Federale Overheidsdienst Interieur in de lokalen van de v.z.w.
Transit.
Artikel 6
Uitgaven die niet gedekt door geldige rechtvaardigingsstukken, zullen later aan de gemeente SintJans-Molenbeek, die het heeft voorgeschoten, terugbetaald worden.
Artikel 7
Deze overeenkomst geldt voor het jaar 2021 en vervangt alle vorige overeenkomsten die tussen de
v.zw. Transit en de gemeente Sint-Jans-Molenbeek werden afgesloten. De huidige overeenkomst
kan jaarlijks verlengd worden, overeenkomstig de duur van de subsidies toegekend door de
subsidiërende overheid.
Artikel 8
De v.z.w. Transit verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te treffen teneinde de controle,
zoals omschreven door de subsidiërende overheid, mogelijk te maken.
Artikel 9
Beide partijen verbinden zich ertoe om deze overeenkomst na te leven. Eventuele geschillen zullen
enkel door de burgerlijke rechtbank beslecht kunnen worden.
Artikel 10
Mocht de v.z.w. Transit de principes zoals uiteengezet in artikel 1 niet naleven, behoudt de
gemeente Sint-Jans-Molenbeek zich het recht om deze overeenkomst te ontbinden.
Deze overeenkomst werd opgemaakt te Brussel, in vier exemplaren.
Elk der contractanten verklaart hierbij een exemplaar ontvangen te hebben.
Sint-Jans-Molenbeek, ……………………………………2021.
Voor de v.z.w. Transit
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Voor de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Voor het College,
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Het College,
De Burgemeester,
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Mevrouw Moureaux

