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TOETREDING UITPAS

-

REGIO GENT:GOEDKEURING

Juridische grond

.
o
o
o

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald art.40-41en 388-395.
Besluit van de gemeenteraad van Merelbeke van 24 oktober 2017,
Besluit van de gemeenteraad van Destelbergen van 28 oktober 2017.
Besluit van de gemeenteraad van

4 maart

2019 betreffende UiTPAS Regio Gent.

Motivering

o

UiTPAS is een participatiebevorderend project van de Vlaamse Overheid

in samenwerking

met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Het is een spaar- en
voordelenprogramma voor je vrrje t¡'d. Met UiTPAS kunnen pashouders punten sparen
wanneer ze participeren aan vrijetijdsactiviteiten en deze punten omruilen voor voordelen.
Tevens wordt de pas gebruikt als financiële reductiekaart voor mensen In armoede. Andere
toepassingen (vb. lidkaart,...) kunnen eveneens op UiTPAS geënt worden.

o
o

De algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS zijn in handen van publiq vzw.

De gemeente Melle wil stappen zetten op vlak van betrekken van mensen in armoede bii
vrijetijdsparticipatie en richtte daartoe al eerder een Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie op.
De acties die dit Lokaal Netwerk vooropstelt omvatten onder andere de implementatie van
UiTPAS.

¡

Voor de gemeente Melle is het opportuun om voor U|TPAS aan te sluiten bij regio Gent,
waar ook al eerder Merelbeke en Destelbergen bij aansloten. De voorwaarden en afspraken
hiervoor zijn beschreven in de annex bij de basisovereenkomst.

o

Het is de bedoeling ook andere vriietiidsaanbieders naast de gemeente te laten instappen.
Hiertoe worden systematisch samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Het afsluiten van
deze overeenkomsten maakt deel uit van het uitvoerend gedeelte van het principe van de
U¡TPAS.

lnspraak, advies en b'¡'lagen

.
o
.
.

Basisovereenkomst, de bijhorendealgemenevoorwaarden.

Overeenkomstregionalesamenwerking.
Gebruiksvoorwaarden (gemeenschappel¡k deel, lokaal deel en algemene voorwaarden).
Privacyverklaring.

Financieel kader

.
.

Aankopen van hardware zijn voorzien op item 070900, AR 61422000.
lnstappen in U|TPAS zal ook resulteren in derving van inkomsten voor wat het eigen aanbod
betreft. Op termijn zal de gemeente ook tegemoet moeten komen in de verliezen die
externe partners (verenigingen en commerciële aanbieders wanneer zij instappen) l¡den
doordat zijn kansentarieven toekennen.

Stemresultaat

met algemeenheid van stemmen

Besluit

Artikel

1

Vol gende overeenkomsten worden goedgekeu rd:

.
.
Artikel 2

Van volgende documenten wordt kennis genomen:

.
r
o
.
Artikel

3

basisovereenkomst tussen publiq vzw, stad Gent, gemeente Destelbergen,
gemeente Merelbeke, gemeente Melle, gemeente Lochristi plus de bijhorende
algemene voorwaarden (tellen als annex 1);
overeenkomst regionale samenwerking UiTPAS Regio Gent (annex 2 b¡ de
basisovereenkomst met publiq vzw).
privacybeleid U|TPAS;
gebruiksvoorwaardenUiTPASalgemeen
gebruiksvoorwaarden UiTPAS Regio Gent
modelsamenwerkingsovereenkomst

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van dit
besluit.
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