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Beknopte samenvatting
Vanaf 1 mei 2015 wordt het beheer van de Sociale kruidenier Kiel overgedragen aan de vzw Sociaal Winkelpunt. De
samenwerkingsovereenkomst concretiseert de praktische afspraken in functie van de overdracht, de resultaatsverbintenissen
en de financiële afspraken.

Motivering
Aanleiding en context
De sociale kruideniers werden opgericht als kwaliteitsvol alternatief voor noodhulp. Mensen in armoede
kunnen tegen een verminderde prijs een aantal basisproducten kopen, zich informeren over gezondheid,
gezonde voeding en andere levensdomeinen en met elkaar in contact komen in de ontmoetingsruimte.
Er zijn 3 sociale kruideniers op het Antwerps grondgebied: Filet Divers van de Bond zonder Naam, 't
Winkeltje van vzw Sociaal Winkelpunt en de sociale kruidenier Kiel van OCMW Antwerpen.
In het bestuursakkoord 'Respect voor A' werd bepaald dat het uitbaten van een sociale kruidenier geen
kerntaak is van het OCMW en dat er samenwerking diende te worden gezocht met het middenveld.
In uitvoering van het bestuursakkoord werden gesprekken gevoerd met verschillende partners. vzw
Sociaal Winkelpunt stelde zich kandidaat om de sociale kruidenier Kiel over te nemen.
Argumentatie
De vzw Sociaal Winkelpunt heeft ervaring in het uitbaten van sociale kruideniers. Zij hebben als
kerntaak armoedebestrijding en onderschrijven de missie van vzw Sociale kruideniers Vlaanderen.
Het overdragen van de sociale kruidenier Kiel aan vzw Sociaal Winkelpunt verhoogt de efficiëntie en
effectiviteit.
vzw Sociaal Winkelpunt werkt volgens de principes van de sociale kruideniers en zal dus het beheer
van de sociale kruidenier Kiel volledig door vrijwilligers laten organiseren. Voor de 2 medewerkers
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(1,80 VTE) die momenteel werken in de sociale kruidenier Kiel wordt via een loopbaantraject een
geschikte job gezocht binnen de groep Antwerpen.
De overeenkomst concretiseert de praktische afspraken, de resultaatsverbintenissen en de financiële
afspraken.
De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor 8 maanden, namelijk van 1/05/2015 tot en met
31/12/2015. Daarnaast wordt een principieel akkoord gevraagd voor een jaarlijkse toelage van 54.000
euro van 2016 tot en met 2019.
Financiële gevolgen
Ja
Algemene financiële opmerkingen
2015 (01- 30/04/2015) eigen beheer (personeel, werkingskosten)
2015 (1/05/2015 - 31/12/2015): 36.000

2016 - 2018: 54.000 euro / jaar

Besluit
Artikel 1
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verleent goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met
vzw Sociaal Winkelpunt voor 2015.
Artikel 2
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn geeft een principieel akkoord voor een jaarlijkse toelage van
54.000 euro aan vzw Sociaal Winkelpunt van 2016 tot en met 2019.

OCMW Antwerpen voert uit:
Departement Actie
MI
ondertekening
samenwerkingsovereenkomst
MI
opvolging samenwerkingsovereenkomst

Timing
na beslissing Raad voor Maatschappelijk
Welzijn
na beslissing Raad voor Maatschappelijk
Welzijn

De dienst bezorgt een kopie van dit besluit aan:
Aantal kopieën
1
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Verwachte actie
uitvoering samenwerkingsovereenkomst
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Artikel 2
Boekhoudkundige verwerking:
Bedrag kosten
2015; 36.000,00

Bedrag opbrengsten
/

2016; 54.000,00
Subsidies
Bedrag:
Wie keert subsidie(s)
uit:
Rekeningen
Profit center:
Grootboekrekening:
Kostenplaats:
Projectnummer

/
/

4007
6490000000 Toegestane werkingssubsidies
4073500000 Sociale kruideniers
/

(voor investeringen):
Budget
Is voorzien in budget: Bij budgetwijziging 2015 wordt contractjaar 2015 voorzien in budget.
Bij budgetopmaak 2016 worden de andere contractjaren voorzien in
meerjarenplanning.
Budgetpositie:
6490 Toegestane werkingssubsidies
Budgetplaats:
400735000 Sociale kruideniers
Budgetbedrag:
2015; 36.000,00
Akkoord voor uitvoering door de financial controller
Naam:
Visumdienst
Paragraaf:
Uitvoerder order
Naam:

Bijlagen
1. Bijlage bij dit besluit:Uitvoeringsovereenkomst Sociale Kruidernier Kiel.docx

OCMW Antwerpen

3/3

Lange Gasthuisstraat 33 - 2000 Antwerpen

