
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/2 Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0909: Subsidies met betrekking tot 
samenleven en kansen (N)/ Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid. Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel 2017/64900000/21/0909 
Ramingsnummer  2017150017: “subsidies met betrekking tot samenleven en 
kansen (N)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid” een krediet van 85.000 
EUR ingeschreven.

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0909 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017150017: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

Nominatim Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw: 75.000 EUR

Aan Steunpunt Algemeen Welzijnswerk (SAW) vzw, Diksmuidelaan 36a, 2600 
Berchem, wordt een subsidie van 75.000 euro toegekend. Met de provinciale 
middelen ondersteunt de organisatie het straathoekwerk en het outreachend 
werken in de provincie Antwerpen. De organisatie doet dit concreet door de 
organisatie van intervisie, supervisie en vormingen. Naast de promotie van deze 
werkvormen op lokaal vlak, ondersteunt zij de oprichting van nieuwe projecten in 
de provincie en zorgt ze voor afstemming tussen de lokale coördinatoren van het 
straathoekwerk en/of outreachend werken.

Nominatim Vzw Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout: 10.000 EUR

Aan de vzw Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout, Lambrechtshoekenlaan 
254 bus 2 - 2170 Merksem, wordt een subsidie t.b.v. 10.000 euro toegekend, als 
tussenkomst in de werkingskosten (zoals nutsvoorzieningen) van de vereniging. De 
Voedselbank bevoorraadt 55 verdeelpunten over het grondgebied van de ganse 
provincie en bereikt zo jaarlijks meer dan 15.000 personen.

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 2017150017: 
subsidies met betrekking tot samenleven en kansen (N)/ Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid.



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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 
2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 2017150017;

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 2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 2017150017: 
subsidies met betrekking tot samenleven en kansen (N)/ Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid goed ten bedrage van 85.000 EUR.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017150017: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

Nominatim Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw: 75.000 EUR

Nominatim Vzw Voedselbank Antwerpen-Mechelen-Turnhout: 10.000 EUR


