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SOCIAAL BELEID. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Stad
Mechelen en Groep Intro vzw voor de periode van 1/1/2021 tot 31/12/2021
in functie van het sociaal restaurant.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• 16 f ebruari 2015 – agendapunt 1bis: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de
samenwerkingsovereenkomst tussen Sociaal Huis Mechelen en Groep Intro vzw in kader
van opstart sociaal restaurant goed.
• 21 augustus 2017 – agendapunt 2: de raad voor maatschappelijk welzijn keurt de
opdrachtverklaring voor de ‘Samenwerkingsovereenkomst sociaal restaurant’ met Groep
Intro vzw goed onder opschortende voorwaarde van toekenning van het contingent lokale
diensteneconomie door de Vlaamse overheid.
• 25 juni 2018 – punt 5: het vast bureau beslist om de samenwerkingsovereenkomst van 16
f ebruari 2015 tot 31 maart 2019 tussen Sociaal Huis Mechelen en Groep Intro vzw in kader
van sociaal restaurant Refuge te verlengen tot 31 december 2019.
• 21 december 2020 - punt 75: het college gaat akkoord om 10/12e van de basisf inanciering
(49.701 €) als toelage aan Groep Intro vzw in 2020 betaalbaar te stellen.
• Collegebeslissing 8 maart 2021 – agendapunt 51: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Sociaal Huis Mechelen
en Groep Intro vzw in f unctie van de oprichting en uitbating van een sociaal restaurant. Het
sociaal restaurant “De Refuge” in de Onze Lieve Vrouwstraat 52 ging ef fectief van start op
1 oktober 2015 als sociaal tewerkstellingsinitiatief .
• In de overeenkomst werd zowel een basisfinanciering voor Groep Intro vzw opgenomen (in
f unctie van de uitbating van het sociaal restaurant De Refuge) als de f inanciering in f unctie
van de tegemoetkoming/bijpas voor de maaltijden van Uitpasgebruikers in het sociaal
restaurant.
• In het kader van de opmaak van een nieuwe overeenkomst tussen de stad Mechelen en
Groep Intro vzw voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 diende er
opnieuw duidelijkheid te komen welke afspraken en engagementen er zijn ten opzichte van
het stadsbestuur – dit voor de verdere f inanciering en verantwoording van deze
f inanciering en de verdere continuïteit en ef ficiëntie van de vzw.
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Groep Intro vzw engageert zich om de openingsuren en het aanbod van het sociaal
restaurant uit te breiden ten opzichte van de vorige samenwerkingsovereenkomst en extra
in te zetten op branding en communicatie naar zowel reguliere eters als naar mensen in
armoede.
Concreet zijn in de overeenkomst de volgende af spraken opgenomen:
- Het openingsaanbod tijdens weekdagen wordt uitgebreid van 11u tot en met 16u30
waarbij er extra maaltijden/lunches/desserts/4-uurtjes worden aangeboden.
- Er komt een webshop met aanbod van Take-away maaltijden. Er zal hiervoor nauw
samengewerkt worden rond circulair verpakkingsmateriaal.
- Er wordt 1 x per maand ingezet op de organisatie van een themaavond/weekendmomenten (bv. brunch voor moederdag, kerstavond, een BBQ in de
zomer, een buffet,…)
- We vragen vanuit de organisatie het engagement om het kinderarmoedeplan van de
stad Mechelen te onderschrijven en er zoveel waar mogelijk actief aan deel te nemen.
De organisatie zal zich ook actief inzetten tijdens de overlegmomenten van het
KansArmoedeNetwerk (KAN).
Aan Groep Intro vzw wordt ook het engagement gevraagd om als sociaal
tewerkstellingsinitiatief te streven naar werkgelegenheid voor 6 VTE in Mechelen onder de
vorm van verschillende tewerkstellingsmaatregelen: lokale diensteconomie, tijdelijke
werkervaring artikel 60, alternatief gestrafte jongeren (justitiehuis), deeltijds lerenden,
jongeren in aanloopf ase, … .
Wat betref t de f inanciering van Groep Intro vzw worden er duidelijke, éénvormige
af spraken gemaakt. Naast de basisfinanciering (60.000 euro) van Groep Intro voor de
uitbating van het sociaal restaurant De Refuge (periode 1 januari 2021 – 31 december
2021), voorziet de stad een bijpas van 50 % op de reguliere maaltijdprijzen als
tussenkomst in de kostprijs van maaltijden voor mensen in armoede.
Op vertoon van de UiTPAS met kansentarief betalen mensen die het f inancieel moeilijk
hebben max. 30 % van de reguliere prijs, zodat iedereen toegang kan hebben tot gezonde
en evenwichtige voeding (actie 23 - Speerpunt kinderarmoede - stad Mechelen).
Het ontwerp van overeenkomst tussen de stad en groep Intro vzw voor de periode van 1
januari 2021 tot 31 december 2021 in f unctie het sociaal restaurant “De Refuge” werd
teruggekoppeld naar de organisatie en goedgekeurd. Het ontwerp van overeenkomst wordt
voorgelegd.
Groep Intro maakt in Mechelen gebruik van sociale economie, meer bepaald de werkvorm
lokale diensteneconomie. Voor lokale diensteneconomie is de lokale overheid verplicht om
de opdracht f ormeel toe te wijzen aan de organisatie lokale diensteneconomie. In het kader
van de nieuwe overeenkomst wordt ook de bijhorende opdrachtverklaring vernieuwd. De
parameters in de nieuwe opdrachtverklaring zijn aangepast aan de nieuwe overeenkomst.

Juridische grond
Gemeenteraadsbesluit van 26 april 2016 m.b.t.
aanpassen globale herziening modaliteiten waaraan
toelagegenieters moeten voldoen in het kader van
de wet van 14 november 1983.

De modaliteiten voor toelagen > 10.000
EUR zijn ook van toepassing evenals de
specif ieke bepalingen opgenomen in de
overeenkomsten.

Financiële gevolgen
Op ramingsnummer MJP007645 is voldoende budget voorzien voor de uitbetaling van de
basisf inanciering (60.000 euro) aan Groep Intro vzw.
Op ramingsnummer MJP007659 is voldoende budget voorzien voor de bijpas van 50 % op de
reguliere maaltijdprijzen als tussenkomst in de kostprijs van maaltijden voor mensen in
armoede.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen Stad Mechelen en Groep
Intro vzw voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021 in f unctie van het sociaal
restaurant.
(bijlage)
Gemeenteraad van 29 maart 2021 - agendapunt nr. 19.
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Mechelen en Groep Intro vzw voor de
periode van 1/1/2021 tot 31/12/2021 ifv het sociaal restaurant.

I.

Voorwerp van overeenkomst
Artikel 1

1

Artikel 2
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II.

Toelage – uitbetaling- modaliteiten
Artikel 3

Artikel 4

III.

Organisatie van de uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5

Artikel 6
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Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9
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IV.

Informatie aan en participatie van de bevolking
Artikel 10

Artikel 11
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V.

Bijsturingen en eventuele wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst
Artikel 12

Artikel 13
-

Artikel 14

Artikel 15

VI.

Diversiteitsclausule en genderstatement
Artikel 16
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VII.

Partnerschap met de stad Mechelen
Artikel 17
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BIJLAGE BIJ SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN – FINANCIELE VERANTWOORDING
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BIJLAGE BIJ SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN – GENDERSTATEMENT
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