
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/5 Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 
'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde 
aanwending. Goedkeuring.

In het door de raad goedgekeurde budget 2017 van de provincie, is onder artikel 
160/64010126 een krediet van 1.083.200 EUR uitgetrokken voor “subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking”. Dit krediet omvat alle subsidies voor het Mondiaal 
beleid, zowel ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden, als educatie en 
sensibilisatie in de provincie Antwerpen.

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende geraamde 
aanwending van dit krediet.

1. Ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden.

Een totaal bedrag van 707.200 EUR wordt voorzien voor het actieplan 
“Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden”.

Actie: Versterken en verbreden van de eigen provinciale regioprojecten in 
Guatemala en Filipijnen: 390.000 EUR.

 250.000 EUR voor het provinciaal Zuidproject in Guatemala
 140.000 EUR voor het provinciaal Zuidproject in de Filipijnen

Actie: We ondersteunen projecten in ontwikkelingslanden van derden met een 
draagvlak op bovenlokaal niveau binnen onze provincie: 317.200 EUR.

 een nominatieve subsidie van 45.000 EUR aan 11.11.11 voor Zuidprojecten 
in het kader van de 11.11.11-actie

 Subsidies aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de 
provincie Antwerpen (reglement): 250.000 EUR

 Een bedrag van 22.200 euro wordt nog niet bestemd.

2. Ondersteuning van initiatieven van ontwikkelingseducatie en –
sensibilisatie.

Een bedrag van 366.000 EUR wordt voorzien voor het actieplan “Verhogen 
betrokkenheid burger en lokale besturen bij mondiale uitdagingen”.

Actie: We ondersteunen en initiëren educatieve en sensibiliserende projecten met 
een bovenlokaal bereik: 348.000 EUR.

 Subsidie aan de vzw MOOOV voor hun educatieve werking: 85.000 EUR



 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie 
(reglement): 27.000 EUR

 Subsidie aan de vzw Djapo: 15.000 EUR
 Subsidie aan de vzw IPIS: 10.000 EUR
 Subsidie aan de vzw Studio Globo: 25.000 EUR
 Subsidies aan bovenlokale mondiale festivals (reglement): 80.000 EUR
 Subsidie voor het educatieproject Iedereen Mondiaal: 50.000 EUR
 Subsidie aan de vzw Mundio: 15.000 EUR
 Subsidie aan de vzw IMAMS: 10.000 EUR
 Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de provinciale Prijs voor 

Ontwikkelingssamenwerking: 6.000 EUR
 Een bedrag van 25.000 euro wordt nog niet bestemd.

Actie: We ondersteunen gemeenten in het uitbouwen van hun mondiaal beleid: 
18.000 EUR.

 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 
(reglement): 18.000 EUR 

Een bedrag van 10.000 EUR wordt voorzien voor het actieplan “ISO14001 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”.

Actie: We behouden de titel van Fair Trade Provincie: 10.000 EUR.

 Subsidie voor de werking van FairTradeGemeenten: 10.000 EUR

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 5 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met de volgende geraamde aanwending van het artikel 
160/64010126 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het budget 2017:

 Subsidie voor het provinciaal Zuidproject in Guatemala: 250.000 EUR
 Subsidie voor het provinciaal Zuidproject in de Filipijnen: 140.000 EUR
 Subsidies aan Zuidprojecten voor ontwikkelingssamenwerking: 250.000 EUR
 Subsidie aan 11.11.11: 45.000 EUR 
 Subsidie aan de vzw MOOOV: 85.000 EUR 
 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie: 

18.000 EUR
 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie: 27.000 EUR
 Subsidie aan de vzw Djapo: 15.000 EUR
 Subsidie aan de vzw IPIS: 10.000 EUR
 Subsidie aan de vzw Studio Globo: 25.000 EUR
 Subsidie aan Mundio vzw: 15.000 EUR
 Subsidie aan IMAMS vzw: 10.000 EUR
 Subsidie voor de werking van FairTradeGemeenten: 10.000 EUR
 Subsidie voor het educatieproject Iedereen Mondiaal: 50.000 EUR
 Subsidies aan bovenlokale mondiale festivals: 80.000 EUR
 Giften aan de laureaten van de provinciale Prijs voor 

Ontwikkelingssamenwerking: 6.000 EUR.




