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Maatregelen met betrekking tot subsidiëring ingevolge de
coronacrisis. Goedkeuring.

Besluit goedgekeurd in de raad van 24 september 2020
Het provinciebestuur van Antwerpen ondersteunt organisaties in hun projecten of
realisaties door middel van subsidies. Door de coronacrisis komt de uitvoering van
bepaalde projecten of realisaties evenwel in het gedrang, of lopen ze grote
vertraging op. Dit heeft tot gevolg dat een door de deputatie toegekende subsidie,
door de subsidietrekker niet op het voorziene tijdstip kan verantwoord worden.
Daarom wordt aan de provincieraad voorgesteld om volgende maatregelen te
beslissen:



De deputatie kan uitstel verlenen aan de subsidietrekker voor een periode van
maximaal één jaar na dit voorziene tijdstip.
De deputatie kan in afwachting van de definitieve afrekening van het project of
realisatie, beslissen om de door de subsidietrekker reeds gemaakte kosten te
vergoeden op basis van een tussentijdse afrekening.

Deze maatregelen sluiten aan bij de aanbevelingen die door het Vlaams Agentschap
Binnenlands Bestuur worden geformuleerd over lokale subsidies in coronatijden.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur wijst er in haar aanbevelingen op dat de
provincieraadsbesluiten waarbij afwijkingen op de bepalingen van de
subsidiereglementen of convenanten mogelijk worden gemaakt, bekend gemaakt
moeten worden op de website van de provincie om de transparantie te vergroten.
Zij wijzigen immers de bestaande reglementen die zelf integraal bekend gemaakt
moeten worden.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de wet van 14 november 1983, betreffende de controle op de toekenning
en de aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring en het toestaan van
reservevorming door subsidietrekkers;
Gelet op de noodzaak om ingevolge de coronacrisis maatregelen te treffen met
betrekking tot de door de provincie toegekende subsidies;

Gelet op de aanbevelingen van het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur over
lokale subsidies in coronatijden;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Indien een door de deputatie toegekende subsidie voor een project of realisatie,
door de subsidietrekker niet op het voorziene tijdstip kan verantwoord worden
omdat de uitvoeringstermijn vertraging oploopt door omstandigheden die toe te
rekenen zijn aan de coronacrisis, kan de deputatie uitstel verlenen aan de
subsidietrekker voor een periode van maximaal één jaar na dit tijdstip.
Artikel 2:
Indien een door de deputatie toegekende subsidie voor een project of realisatie,
door de subsidietrekker niet op het voorziene tijdstip kan verantwoord worden
omdat de uitvoeringstermijn van het project vertraging oploopt door
omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de coronacrisis, kan de deputatie in
afwachting van de definitieve afrekening van het project of realisatie, beslissen om
de door de subsidietrekker reeds gemaakte kosten te vergoeden op basis van een
tussentijdse afrekening.

