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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/6 Dienst Mondiaal Beleid. Samenwerkingsovereenkomst tussen 
Provincie Antwerpen en 11.11.11 voor het werkingsjaar 
2017. Goedkeuring.

De provincie Antwerpen heeft via de Dienst Mondiaal Beleid (DMB) verschillende 
samenwerkingen lopen met 11.11.11. Deze samenwerkingen werden in het 
verleden project per project opgevolgd en gefinancierd. Omwille van zowel de 
samenhang van deze initiatieven, de grootte van administratieve verwerking van de 
verschillende subsidie aanvragen en de intensere inhoudelijke samenwerkingen en 
bijhorende operationele afstemmingen tussen 11.11.11 en DMB, is er geopteerd om 
voor 2017 een algemene samenwerkingsovereenkomst op te stellen.

In deze overeenkomst, in bijlage bij dit besluit, worden de bepalingen en afspraken 
van de samenwerking vastgelegd. Volgende rubrieken worden omschreven in de 
overeenkomst:

Artikel 0: context en situering van de samenwerking tussen het 
provinciebestuur en de koepel van Vlaamse Ngo’s en 4de pijlerorganisaties.
Artikel 1: looptijd van de overeenkomst van 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2017.
Artikel 2: overeengekomen subsidiebedrag voor een totaal van 
110.000 EUR.
Artikel 3: link tussen het samenwerkingsakkoord en de beleidsdoelstellingen 
van dit legislatuurakkoord betreffende mondiaal beleid.
Artikel 4: algemene domeinen van samenwerking.
Artikel 5: subsidiëring van bovenlokale projecten voor een bedrag van 
15.000 EUR met verantwoordingscriteria conform het geldende reglement 
ter subsidiëring van bovenlokale initiatieven voor ontwikkelingseducatie, met 
afwijking wat betreft het totale subsidiebedrag per project en de 
verantwoordingstermijnen.
Artikel 6: subsidiëring van het educatie project Iedereen Mondiaal voor een 
bedrag van 50.000 EUR.
Artikel 7: afspraken betreffende rolverdeling en samenwerking ter 
versterking van het gemeentelijk mondiaal beleid.
Artikel 8: subsidiëring van de projectwerking in ontwikkelingslanden van 
11.11.11 voor een bedrag van 45.000 EUR.
Artikel 9: logovermelding en communicatieafspraken naar zichtbaarheid van 
het provinciebestuur als subsidiegever.
Artikel 10: verantwoording en aanvraagprocedure, waarbij elk project zoals 
omschreven in voorgaande artikels apart verantwoord moet worden conform 
de uitgeschreven verantwoordingsverplichtingen.
Artikel 11: bewijsstukken, rapportering en evaluatie.



Artikel 12: uitbetaling, waarbij deze overeenkomst geld als aanvraagdossier 
voor het totaal van het subsidiebedrag.
Artikel 13: stopzettingsvoorwaarde van de samenwerking.
Artikel 14: kansen en duurzaamheidsclausule
Artikel 15: externe communicatie
Artikel 16: toepasselijke bepalingen
Artikel 17: geschillen.

Deze overeenkomst dient eveneens als aanvraagformulier voor de uitbetaling als 
100% (na volledige verantwoording van alle projectsubsidies van 2016) of 50% 
voorschot van het vastgelegde subsidiebedrag.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op de goedkeuring van de subsidiebedragen van artikel 160/64010126 
‘subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het budget 2017;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
De principes en afspraken van voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen 
het provinciebestuur Antwerpen en 11.11.11 worden goedgekeurd en de heer Rik 
Röttger en Danny Toelen worden afgevaardigd om namens het provinciebestuur 
deze overeenkomst te ondertekenen.

Artikel 2:
De voorliggende samenwerkingsovereenkomst wordt goedgekeurd als 
aanvraagdossier ter uitbetaling van het totale subsidiebedrag van 110.000 EUR.


