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SOCIAAL BELEID. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad
Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland voor de periode van 01/01/2021 tot
31/12/2021 in functie van de operationele uitvoering van kinderdagverblijf
38 VOLT.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• College 21/09/2020 - agendapunt 43:
- Het college keurt het continueren van 38 VOLT goed en geef t opdracht aan de af deling
Sociaal Beleid en het Zorgbedrijf Rivierenland om in het kader van het armoedeplan de
verderzetting voor het jaar 2021 samen verder uit te werken en vast te leggen in een
samenwerkingsovereenkomst.
- Het college neemt er akte van dat er 1,5 VTE personeelskost door het Zorgbedrijf wordt
gedragen, komende vanuit de stopzetting Kabouterland.
- Het college geef t opdracht aan de af deling f inanciën om het nog beschikbare
personeelsbudget 2020 voor 38 VOLT (€72.056) om te zetten in een éénmalige toelage
aan het Zorgbedrijf Rivierenland.
• Collegebeslissing 14 december 2020 - agendapunt 56: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• Kinderdagverblijf 38 VOLT, als lokaal project voor Mechelen in het kader van het Europees
project PACE (“Providing Access to Childcare and Employment”), ondersteunt
werkzoekende ouders in hun traject naar werk door o.a. f lexibele en occasionele opvang
aan te bieden.
• Om 38 VOLT te verduurzamen vanaf 2021 werd de af gelopen jaren gezocht naar
alternatieve pistes buiten de stadswerking. Verschillende mogelijke partnerschappen
werden bestudeerd en besproken. Tijdens deze gesprekken bleek dat het Zorgbedrijf
Rivierenland de eerste aangewezen partner is voor de operationele uitvoering van het
kinderdagverblijf, dit gecombineerd met de inhoudelijke ondersteuning vanuit de stad op
vlak van gezinsondersteuning. Op deze manier ambieert de stad om dicht bij de PACEf ilosofie te blijven, maar wordt de operationele werking overgedragen aan een
partnerorganisatie die veel expertise heeft op vlak van het beheer van een
kinderdagverblijf.
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Aangezien het gebouw (waarin 38 VOLT gevestigd is), eigendom is van de stad, werd er
af gesproken dat het onderhoud en de nutsvoorzieningen in 2021 op kosten van de stad
blijven.
Het personeelskader voor de operationele werking van 38Volt in 2021 wordt minimaal
vastgelegd op 2,5 VTE kinderbegeleidsters en 0,5 teamcoördinator.
Het Zorgbedrijf zet zelf 1,5 VTE kindbegeleiding in vanuit Kabouterland. De overige
personeelskost wordt gecompenseerd vanuit het reeds voorziene stadsbudget 2020 en zal
als éénmalige toelage ter beschikking worden gesteld aan het Zorgbedrijf voor het jaar
2021.
Om de bovenstaande afspraken te concretiseren werd een samenwerkingsovereenkomst
opgemaakt tussen de stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland voor de periode
01/01/2021 tot en met 31/12/2021.
Het ontwerp van overeenkomst tussen de stad en Zorgbedrijf Rivierenland voor de
operationele uitvoering van het kinderdagverblijf 38 VOLT (periode 01-01-21 tot 31-12-21)
werd teruggekoppeld naar de organisatie en goedgekeurd. Het ontwerp van overeenkomst
wordt voor goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Stad Mechelen en
Zorgbedrijf Rivierenland voor de periode van 01/01/2021 tot 31/12/2021 in f unctie van de
operationele uitvoering van kinderdagverblijf 38 VOLT.
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Zorgbedrijf Rivierenland
voor de periode van 01/01/2021 tot 31/12/2021

I.

Voorwerp van overeenkomst
Artikel 1.

Artikel 2.

1

II.

Toelage – uitbetaling- modaliteiten
Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

III.

Organisatie van de uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6

Artikel 7

-

Artikel 8

Artikel 9
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Artikel 10

-

IV.

Informatie aan en participatie van de bevolking
Artikel 11

Artikel 12

V.

Bijsturingen en eventuele wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst
Artikel 13

Artikel 14
-
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Artikel 15

Artikel 16

VI.

Diversiteitsclausule en genderstatement
Artikel 17
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VII.

Partnerschap met de stad Mechelen
Artikel 18
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