REGIONALE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST UITPAS MEETJESLAND
1. UiTPAS
Deelname aan vrijetijdsactiviteiten is een recht voor iedereen. In dat kader
ontwikkelde publiq de UiTPAS. Een participatiebevorderend project voor iedereen,
met specifieke aandacht voor mensen in armoede.
UiTPAS heeft 3 basisprincipes die elke UiTPASaanbieder moet aanvaarden:
•

UiTpunten sparen

•

UiTpunten inruilen tegen voordelen

•

Toekennen van kansentarief voor mensen in armoede, met een solidaire
kostendeling tussen deelnemer, aanbieder en overheid

UiTPAS Meetjesland met kansentarief geeft de houder (rechthebbende) een
korting op vrijetijdsactiviteiten van organisaties, verenigingen, scholen en
gemeentelijke/stedelijke diensten die toetraden tot de UiTPAS Meetjesland. Dit
kortingstarief is, in tegenstelling tot het sparen en ruilen van punten, niet geldig in
andere UiTPASregio’s.

2. PARTNERS
UiTPAS Meetjesland is een gezamenlijk project van Stad en OCMW Eeklo,
Gemeente & OCMW Assenede en COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland). Alle
partners onderschrijven de regionale voorwaarden voor UiTPAS Meetjesland, zoals
gespecifieerd in het ‘Reglement UiTPAS Meetjesland’.

3. RELEVANTE DOCUMENTEN
Deze regionale samenwerkingsovereenkomst moet in samenhang gezien worden
met deze documenten die de onderlinge relatie tussen de belanghebbenden
omschrijven:
- Basisovereenkomst publiq
Overeenkomst afgesloten tussen deelnemende besturen en COMEET als
kaartsysteembeheerders en publiq. De basisovereenkomst bepaalt de
voorwaarden waaronder de KSB (= Kaartsysteembeheerder) gebruik kan
maken van het UITPASprogramma en de ondersteuning door publiq.
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-

-

Het regionaal reglement UiTPAS Meetjesland
Het regionaal reglement omschrijft specifieke voorwaarden voor UiTPAS
Meetjesland
De samenwerkingsovereenkomst voor aanbieders
Verbintenis tussen COMEET en de event-organisatoren waarin de
bepalingen voor de niet-gemeentelijke organisatoren zijn opgenomen.

-

De lokale huishoudelijke reglementen UiTPAS Meetjesland
Het lokaal huishoudelijk reglement bevat de praktische afspraken per
deelnemende stad of gemeente m.b.t. de uitvoering van het regionaal
reglement UITPAS Meetjesland.

4. STUURGROEP
Alle deelnemende partners zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep UiTPAS
Meetjesland. Deze stuurgroep kan uitgebreid worden met experts uit verschillende
gemeenten, zowel structureel als ad hoc, op basis van de agenda.
De politiek verantwoordelijken van de deelnemende besturen worden op de
hoogte gehouden via de lokale vertegenwoordiger in de stuurgroep en worden op
regelmatige basis uitgenodigd voor de vergaderingen.

5. ENGAGEMENTEN
De deelnemende besturen engageren zich om:
•

financiële middelen te voorzien voor de financiering van de kortingen voor
eigen inwoners;

•

terugbetaling te voorzien aan alle scholen en organisatoren waarbij de
eigen inwoners met een UiTPAS Meetjesland met kansentarief
participeren op voorwaarde dat de organisatoren behoren tot onderstaande
categorieën:
o

deelnemend lokaal bestuur UiTPAS Meetjesland volgens de regionale
samenwerkingsovereenkomst

o

UiTPAS-partner volgens de samenwerkingsovereenkomst voor
aanbieders

en dit volgens de voorwaarden opgenomen in het regionaal reglement
UiTPAS Meetjesland;
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•

financiële middelen te voorzien voor de aankoop van de nodige hardware

•

en kaarten én voor stedelijke/gemeentelijke communicatie, promotie en
toeleiding;
de nodige personeelsinzet te voorzien voor vertegenwoordiging in de
regionale stuurgroep, opvolging van de UiTPAS Meetjesland op lokaal
niveau, stedelijke/gemeentelijke communicatie, promotie en toeleiding;

•

welkomstvoordelen te voorzien voor de aankoop van een UiTPAS;

•

inruilvoordelen te voorzien voor eigen activiteiten;

•

specifieke inspanningen te doen om mensen in armoede toe te leiden naar
het vrijetijdsaanbod, o.m. door gerichte communicatie-initiatieven, en dit in
maximale samenwerking met de lokale armoedeactoren;

•

zoveel mogelijk vrijetijdsaanbieders te motiveren om mee te stappen in
UiTPAS Meetjesland;

•

de UiTPAS Meetjesland aan te bieden aan volgende tarieven:
o

€ 5 (basistarief)

o

€ 2 (kinderen / jongeren van 0 tot 26 jaar)

o

€ 1 (mensen in armoede / bij verlies)

COMEET engageert zich om:
-

de nodige personeelsinzet te voorzien voor de regionale coördinatie;

-

de nodige financiële middelen te voorzien voor regionale communicatie.
Een deel van deze middelen wordt ingezet voor gerichte communicatieinitiatieven naar de doelgroep mensen in armoede;

-

begeleiding te voorzien bij toetredende gemeenten;

-

begeleiding te blijven voorzien voor al aangesloten gemeenten;

-

vormingen voor ambtenaren en verenigingen te organiseren;

-

vorming en ondersteuning te voorzien bij aanbieders i.v.m. het gebruik van
de UiTdatabank;

-

de lijsten op te maken voor terugbetaling aan aanbieders;

-

controle te doen van het bedrag dat besteed wordt door gebruikers met
kortingstarief en melding aan de betreffende lokale verantwoordelijke bij
overschrijding door een gebruiker van ¾ van het maximum te besteden
bedrag en overschrijding van het maximum te besteden bedrag.

6. UITBREIDING
Gezien de ruime investering, zowel van tijd als middelen, voor de voorbereiding en
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uitvoering van de implementatie van UiTPAS in de regio, heeft COMEET de
uitdrukkelijke intentie om de UiTPAS Meetjesland-regio verder uit te breiden. De
andere UiTPAS Meetjesland-partners onderschrijven deze ambitie.
De UiTPAS-regio kan worden uitgebreid met omliggende gemeenten uit het
Meetjesland, in onderling overleg. De beslissing tot toetreding moet blijken uit een
beslissing van zowel gemeenteraad als OCMW-raad. De toetredende gemeente
sluit zich in dat geval aan bij de afspraken die binnen de UiTPAS-Meetjeslandregio
al zijn gemaakt. Bij de toetreding wordt een amendement toegevoegd aan deze
samenwerkingsovereenkomst die goedgekeurd wordt door de betrokken
gemeente- en OCMW-raden en door de Raad van Bestuur van COMEET.
De financiële voorwaarden tot toetreding worden door de Raad van Bestuur van
COMEET bepaald, in nauw overleg met de toetredende gemeente(n).
Gemeenten kunnen jaarlijks officieel aansluiten op 1 september.
De toetreding tot de UiTPAS-regio wordt voorbereid door COMEET en de
stuurgroep UiTPAS Meetjesland. De nieuwe UiTPAS-gemeente staat in voor het
uitvoeren van de lokale aspecten van de toetreding.

7. TERMIJN
Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde termijn en is opzegbaar
door elke aangesloten partij. De opzegtermijn bedraagt minimum 8 maanden, om
te kunnen eindigen op 31 augustus van het er op volgend jaar.
In het geval een bestuur overweegt de overeenkomst te beëindigen, dan dient dit
eerst per mail gesignaleerd worden aan de leden van de stuurgroep zodat er in
dialoog naar oplossingen kan worden gezocht.

8. REGIONALE SAMENWERKING
Er wordt ingezet op een ruime regionale samenwerking waarin een gedeelde visie
op UiTPAS, kennisdeling en efficiëntiewinst, door groepsaankopen en het delen van
taken waar mogelijk en opportuun, centraal staan.
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9. INWERKINGTREDING
Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 01.09.2017.
Jaarlijks wordt de UiTPAS-werking geëvalueerd en op basis van deze evaluatie zal
het reglement indien nodig aangepast en/of bijgestuurd worden.
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