
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/3 Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0959: Subsidies met betrekking tot 
ouderen (N)/ Overige verrichtingen betreffende ouderen. 
Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel 2017/64900000/21/0959 
Ramingsnummer 2017150008 “subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ Overige 
verrichtingen betreffende ouderen” een krediet van 50.943 EUR ingeschreven.

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0959 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017150008: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

Subsidies aan organisaties voor oorlogsinvaliden enz.:      943 EUR

Er wordt een bedrag van 943 euro nominatief toegekend aan de 2 organisaties voor 
oorlogsinvaliden, oudstrijders en gelijkgestelden die actief zijn in onze provincie als 
tussenkomst in hun algemene werkingskosten:
- Koninklijk Verbond Burgerlijke Oorlogsinvaliden:      198 EUR
- Vrienden Van Fort Breendonk:      745 EUR

Subsidie aan Nekka vzw, voor de organisatie van Houden van 
Griffelrock:

50.000 EUR

Aan Nekka vzw, Collegelaan 106, 2100 Deurne, wordt een nominatieve subsidie 
toegekend t.b.v. 50.000 euro als tussenkomst voor de organisatie van Griffelrock 
Houden van, zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen 
het provinciebestuur van Antwerpen en de vzw Nekka van 19 februari 2009.

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0959 Ramingsnummer 2017150008 : 
subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ Overige verrichtingen betreffende 
ouderen.

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 
2017/64900000/21/0959 Ramingsnummer 2017150008;

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 2017/64900000/21/0959 Ramingsnummer 2017150008: 
subsidies met betrekking tot ouderen (N)/ Overige verrichtingen betreffende 
ouderen goed ten bedrage van 50.943 EUR.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017150008: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

Subsidies aan organisaties voor oorlogsinvaliden enz.:      943 EUR

Subsidie aan Nekka vzw, voor de organisatie van Houden van 
Griffelrock:

50.000 EUR


