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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/3 Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 
'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Subsidie voor 
noodhulp in Syrië 2017. Goedkeuring.

Op 26 januari 2017 keurde de raad de geraamde aanwending van het 
subsidiekrediet van de Dienst Mondiaal Beleid goed. Hierin werd geen bedrag voor 
noodhulp voorzien.

Op 24 januari 2017 kreeg de Dienst Mondiaal Beleid een noodhulpvraag van de ngo 
Tearfund vzw voor ‘Winterhulp voor 183 Syrische families die te maken hebben met 
het aanhoudende conflict in Syrië’.
De burgeroorlog in Syrië is intussen zijn 6de jaar ingegaan en het einde is nog niet 
in zicht. Meer dan de helft van de Syrische bevolking is intussen gevlucht. Ook 
binnen Syrië zelf vonden volksverhuizingen plaats.
Van de 6.1 miljoen mensen die in het land zelf ontheemd zijn, zitten velen zonder 
gepaste kleding en wonen in onbereikbare schuilplaatsen waar ze kwetsbaar zijn 
voor de natte en koude weersomstandigheden. Deze groep van mensen hebben 
nood aan brandstof zodat ze hun woning kunnen verwarmen, warme kleding, 
weerbestendige schuilplaatsen en winterspullen zoals dekens en kachels. Deze 
benodigdheden zijn van essentieel belang om de winter te kunnen overleven in de 
vaak primitieve huisvesting of niet officieel geregistreerde nederzettingen waarin 
ontheemden over het hele land zich bevinden.

Met het gevraagde bedrag van 25.000 EUR zal aan 183 gezinnen (1100 personen) 
kleding, dekens, een kachel en brandstof gegeven worden. Dit als aanvulling op de 
reeds aanwezige voedselhulp.

Daar er geen budget voor noodhulpaanvragen is voorzien, zal een budgetwijziging 
worden voorgelegd in de provincieraad van juni om het subsidiekrediet van de 
Dienst Mondiaal Beleid aan te vullen met 25.000 EUR voor dit project. Er is 
momenteel voldoende budget beschikbaar op het krediet van de dienst Mondiaal 
Beleid om deze periode te overbruggen en aldus de uitbetaling na goedkeuring op 
te starten.

Aan de raad wordt gevraagd om deze subsidie goed te keuren.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad stemt in met een subsidie van 25.000 EUR voor ‘Noodhulp aan 
Syrië in 2017’ via Tearfund vzw.


