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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting

Bevoegdheid

r

Het decreet over het lokaal bestuur van 22.I2.2Ot7 artikels 40 en 4i_

Verwijzi ngsdocu menten

o
o
r

Het gemeenteraadsbesluit van 28.LL201-9 i.v.m. de aanpassing van het gecoórdineerd
politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem en het bijhorend reglement met bijlage.
ln het bijzonder Hoofdstuk 1, Afdeling 2 - Het organiseren van een evenement.
Het bestek van de gemeente Evergem voor de prijsvraag voor het aanstellen van een

veiligheidsfirma bij evenementen.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede van
03.L2.ZOL9 m.b.t. het intekenen op de samenaankoop van een securityfirma, georganiseerd door
de gemeente Evergem.

a

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Evergem van
20.OLàO2O i.v.m. het gunnen van de opdracht "Aanstelling van een externe security bij het
organiseren van evenementen" met het bijhorend verslag van nazicht van de offertes door de

gemeente Evergem.
a

Het voorstel van subsidiereglement voor het inzetten van een veiligheidsfirma bij evenementen
va n

jeugdverenigingen.

a

De advíesvraag2O2O/O1, aan de jeugdraad van 22.O1.2020 over het subsidiereglement voor het
inzetten van een veiligheidsfÍrma bij evenementen van jeugdverenigingen.

a

Het advies van de jeugdraad van 19.02.2020 m.b.t. het subsidiereglement voor het inzetten van
een veiligheidsfirma bij evenementen va n je ugdve renigingen.

Verantwoording
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vond overleg plaats met de gemeente Evergem en de politie, op vraag van de politie.
De politie stelde de vraag om het actieplan Veiliger Feesten van Evergem uit te rollen naar de
ganse politiezone.
De vraag van de politie was o.a. om met éénzelfde securityfirma te werken in zowel Assenede
als in Evergem en een gelijkaardige subsidiëring voor jeugdverenigingen te voorzien, om hen te
stimuleren om met deze securityfirma samen te werken.
De politie wenst zich te richten op jeugdverenigingen, na een aantal dodelijke ongevallen na
jeugdfuiven in Evergem.
Beide gemeentebesturen zouden samen één externe veiligheidsfirma aanduiden via een
procedure voor overheidsopdrachten, waarmee de jeugdverenigingen een afzonderlijk contract
kunnen afsluiten. Het gemeentebestuur wenst een toelage te voorzien voor de
jeugdverenigingen die een contract afsluiten met die firma.
De gemeente Evergem maakte een bestek voor een raamcontract op, het college van
burgemeester en schepenen van de gemeente Assenede besliste in zitting van O3.L2.2019 om in
te tekenen op deze samenaankoop. De gemeente Evergem stelde op 20.01.2020 een externe
securityfirma aan, nl. Deltacorp Security Services.
ln het exploitatiebudget 2020 werd op beleidsitem 075000, algemene rekening 6490300
Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen € 5.000,00 voorzien om deze subsidie mogelijk
te maken. Dit budget zal nog in 2O2O opgetrokken worden naar € 8.000,00, om meer afgestemd
te zijn met de gemeente Evergem.
Het advies van de jeugdraad zal - van zodra ontvangen - aan dit dossier worden toegevoegd. Dit
advies werd toegevoegd op 24.02.2020.
Dit subsidiereglement is enkel voor jeugdverenigingen, maar andere evenementenorganisatoren
kunnen samenwerken met de aangestelde firma onder dezelfde door de firma in de offerte
opgegeven voorwaarden en prijzen.
Er

Stemmen

Stemresultaat Met

eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikel 1
Het subsidiereglement voor het inzetten van een veiligheidsfirma bij evenementen van
jeugdverenigingen zoals in bijlage aan dit besluit toegevoegd, wordt vastgesteld.

Art.2
De subsidies voor het inzetten van een veiligheidsfirma bij evenementen van jeugdverenigingen

(€ 5.OO0,OO op te trekken naar € 8.OOO,O0) uit te betalen met de kredieten voorzien in het
exploitatiebudget 2020 op beleidsitem 075000, algemene rekening 6490300 Toegestane

werkingssubsidies aan verenigingen.

Art. 3
Dit subsidiereglement gaat in voege op 28.O2.202O.

Art.4
Een afschrift van deze beslissing

wordt overgemaakt aan de financieel beheerder, de voorzitter van

de jeugdraad en alle jeugdverenigingen in Assenede aangesloten bij de jeugdraad.
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