
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/4 Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0989: Subsidies met betrekking tot 
gezondheid (N)/ Overige dienstverlening inzake 
volksgezondheid. Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel 2017/64900000/21/0989 
Ramingsnummer 2017140489 “subsidies met betrekking tot gezondheid (N)/ 
Overige dienstverlening inzake volksgezondheid” een krediet van 49.500 EUR 
ingeschreven.

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0989 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Ramingsnummer 2017140489 : A Ouderen: afstemming van de werking van de 
palliatieve netwerken in de provincie Antwerpen met het brede welzijnsveld door 
middel van netwerking en het ondersteunen van provinciale vormingsinitiatieven.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Nominatim subsidies aan netwerken palliatieve zorg.: 49.500 EUR

Aan de vier palliatieve netwerken die actief zijn op het grondgebied van de provincie 
Antwerpen wordt telkens een nominatieve subsidie toegekend van 12.375 euro. Met deze 
provinciale middelen zullen de betrokken netwerken extra initiatieven nemen rond enerzijds 
het bereiken van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen (zoals mensen in armoede of 
personen van andere origine) en anderzijds linken leggen met de zorg voor personen met 
dementie.
- PHA: Palliatief Hulpverlening Antwerpen, Edegemsesteenweg 100 
(bus 2), 2610 Wilrijk:

12.375 EUR

- PNM: Palliatief Netwerk Mechelen, Westzavelland 42, 2830 
Willebroek:

12.375 EUR

- NPZN: Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen, Bredabaan 743, 
2990 Wuustwezel:

12.375 EUR

- Pnat: Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout, Stationstraat 
60-62, 2300 Turnhout:

12.375 EUR

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0989 Ramingsnummer 2017140489: 
subsidies met betrekking tot gezondheid (N)/ Overige dienstverlening inzake 
volksgezondheid goed te keuren.

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 
2017/64900000/21/0989 Ramingsnummer 2017140489;

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 2017/64900000/21/0989 Ramingsnummer 2017140489 : 
subsidies met betrekking tot gezondheid (N)/ Overige dienstverlening inzake 
volksgezondheid goed ten bedrage van 49.500 EUR.

Nominatim subsidies aan netwerken palliatieve zorg.: 49.500 EUR

- PHA: Palliatief Hulpverlening Antwerpen, Edegemsesteenweg 100 
(bus 2), 2610 Wilrijk:

12.375 EUR

- PNM: Palliatief Netwerk Mechelen, Westzavelland 42, 2830 
Willebroek

12.375 EUR

- NPZN: Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen, Bredabaan 743, 
2990 Wuustwezel:

12.375 EUR

- Pnat: Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout, Stationstraat 
60-62, 2300 Turnhout:

12.375 EUR


