
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 februari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/7 Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0911: Subsidies met betrekking tot 
gehandicapten (N)/ Diensten en voorzieningen voor 
personen met een handicap. Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel 2017/64900000/21/0911 
Ramingsnummer 2017150010: “subsidies met betrekking tot gehandicapten (N)/ 
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap” een krediet van 
80.000 EUR ingeschreven.

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0911 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017150010: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

Nominatim PZ Bethaniënhuis (intersectoraal 
samenwerkingsverband NAH)

40.000 EUR

Aan PZ Bethaniënhuis (vzw Emmaüs), Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel, wordt een 
nominatieve subsidie t.b.v. 40.000 EUR toegekend voor de continuering van het 
intersectoraal samenwerkingsverband NAH. Doel is om de zorg voor mensen met een niet-
aangeboren hersenletsel en hun omgeving te ondersteunen in de provincie Antwerpen door 
het coördineren van samenwerking en overleg tussen verschillende organisaties om de 
kwaliteit van het leven van personen met een NAH te verbeteren. Tot eind 2016 werd deze 
werking ondersteund vanuit het Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. Met het oog op de 
overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden is samen met de betrokken sectoren 
gezocht naar de meest geschikte organisatie om deze intersectorale werking in te bedden. 

Nominatim Multiversum- PZ Amadeus (consulentenwerking Onada)     40.000 EUR

Aan Multiversum- PZ Amadeus (Provincialaat der Broeders van Liefde vzw), 
Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout, wordt een nominatieve subsidie t.b.v. 40.000 EUR 
toegekend voor de continuering van de consulentenwerking Onada. De consulentenwerking 
heeft als doel om ondersteuning te bieden aan mensen die vandaag omwille van een 
beperking en bijkomende psychische of psychiatrische problemen zich in een vastgelopen 
situatie bevinden. Concreet zal Onada als centraal knooppunt tussen de verschillende 
werkingen voor deze doelgroep fungeren. Vraagverheldering en ondersteuning door middel 
van advies, intervisie en begeleiding zijn daarbij belangrijke instrumenten. Tot eind 2016 
werd deze werking ondersteund vanuit het Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. Met het oog 
op de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden is samen met de betrokken 
sectoren gezocht naar de meest geschikte organisatie om deze intersectorale werking in te 



bedden.

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet 2017/64900000/21/0911 
Ramingsnummer 2017150010: subsidies met betrekking tot gehandicapten (N)/ 
Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 februari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 
2017/64900000/21/0911 Ramingsnummer 2017150010;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 
Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 
evenwicht van de begroting;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT

Enig artikel:
De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0911 Ramingsnummer 2017150010: 
subsidies met betrekking tot gehandicapten (N)/ Diensten en voorzieningen voor 
personen met een handicap goed ten bedrage van 80.000 EUR

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017150010: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

Nominatim PZ Bethaniënhuis (intersectoraal samenwerkingsverband 
NAH)

40.000 EUR

Nominatim Multiversum-PZ Amadeus (consulentenwerking Onada):       40.000 EUR


