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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/3 Topsporthal. Verhoging nominatim subsidie aan de stad 
Antwerpen voor onderhouds- en herstellingswerken. 
Goedkeuring.

Bij akte van 2 augustus 2006 gaf de provincie enkele percelen van de 
Sportpaleissite in erfpacht aan de stad Antwerpen voor de bouw van een 
topsporthal. Via een opstalrecht verleend door de stad bouwde vervolgens de nv 
Antwerps Sportpaleis op die percelen de Lotto-Arena.

Zoals vermeld in alinea c van artikel 2 van de akte van 2 augustus 2006 ging de 
provincie de contractuele verplichting aan om tussen te komen in de kosten van de 
onderhouds- en herstellingswerken van de topsporthal die de stad Antwerpen 
jaarlijks aan de nv Antwerps Sportpaleis moet betalen, en dit voor een 
maximumbedrag van 92.631,00 EUR/jaar, jaarlijks indexeerbaar op basis van de 
gezondheidsindex.

Budgettair staat de contractuele verplichting ingeschreven als een nominatim 
subsidie : budgetsleutel 2017/64900000/14/0119 (Subsidie aan de stad Antwerpen 
voor onderhouds- en herstellingskosten topsporthal (N)); ramingsnummer 
2017141174.

In het budget 2017 staat een bedrag ingeschreven van 112.000,00 EUR. Dit bedrag 
blijkt onvoldoende om de factuur voor 2017 te betalen, die 112.886,29 EUR 
bedraagt. Bijgevolg wordt aan uw raad voorgesteld om het subsidiebedrag op te 
trekken met 890,00 EUR tot 112.890,00 EUR.

Dit bedrag kan tegen gewogen worden binnen de exploitatiekredieten van het 
departement Logistiek. (2017/61300000/14/0119 Overige diensten en diverse 
leveringen/overige algemene ondersteuning; ramingsnummer 2017160848).

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 30 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



De nominatim subsidie aan stad Antwerpen voor onderhouds –en 
herstellingswerken aan de Topsporthal zal verhoogd worden via een aanpassing van 
de raming binnen het Departement Logistiek. Om tegemoet te komen aan de 
jaarlijkse indexering van deze kosten voor onderhoud en herstelling, zoals bepaald 
in de akte van 2 augustus 2006, zal deze subsidie in 2017 verhoogd worden met 
890 EUR naar 112.890 EUR.


