
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 26 januari 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/5 Erratum. Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0949: Subsidies met betrekking tot 
gezins- en jeugdhulp (N)/ Overige gezinshulp. Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel 2017/64900000/21/0949 
Ramingsnummer 2017150011: “subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp 
(N)/ Overige gezinshulp” een krediet van 400.000 EUR ingeschreven.

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0949 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Ramingsnummer 2017150011: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Nominatim Ter Loke
(Intersectoraal infopunt contextbegeleiding):

31.000 EUR

Aan Ter Loke vzw, Heilanders 11, 2350 Vosselaar, wordt een nominatieve 
subsidie toegekend ten bedrage van 31.000 EUR en dit voor de verdere uitbouw 
van het intersectoraal infopunt contextbegeleiding binnen de provincie 
Antwerpen. Het infopunt fungeert als wegwijzer en ondersteuner binnen het 
ruime aanbod aan contextbegeleiding dat er intersectoraal bestaat zodat cliënten 
goed toegeleid kunnen worden naar de meest geschikte hulpvorm. Dit is een 
reële nood in het nieuwe jeugdhulplandschap. Dit project ontving eind 2015 een 
eerst provinciale impulssubsidie voor de projectperiode 1/1/2016-31/12/2016. 
De huidige nominatieve subsidie dekt de werking voor de periode 1/1/2017 tot 
en met 30/06/2017. Vanaf 1 juli 2017 zal de werking van het infopunt 
contextbegeleiding verder gefinancierd worden door de Vlaamse Overheid met 
het oog op de verdere uitbouw van de Integrale Jeugdhulp binnen onze 
provincie. 

Nominatim CAW De Kempen                                                    90.000 EUR
(uitbouw Family Justice Center arrondissement Turnhout):

Aan CAW De Kempen, Hofkwartier 23, 2200 Herentals, wordt een nominatieve 
subsidie toegekend ten bedrage van 90.000 Euro om in nauw overleg met de 
lokale besturen, het project KetenAanpak Intrafamiliaal Geweld door te 
ontwikkelen naar een Familie Justice Center (FJC), voor het arrondissement 
Turnhout. Op deze wijze kan er op korte termijn voldoende basis worden 



gecreëerd om met alle partners een gebiedsdekkend, duurzaam family justice 
center uit te bouwen. Met deze nominatieve subsidie kan CAW De Kempen een 
halftijdse operationele B-niveau (voorbereiding van dossierbesprekingen, Ronde 
Tafels,…, opvolging casusregisseurs,…) en 1 VTE casusregisseur aanwerven, wat 
noodzakelijk is om het FJC kwalitatief uit te bouwen.

Nominatim Sociaal Huis Mechelen (OCMW Mechelen)                 90.000 EUR
(uitbouw Family Justice Center arrondissement Mechelen):

Aan het OCMW Mechelen (voor Sociaal Huis Mechelen), Lange Schipstraat 27, 
2800 Mechelen, wordt een nominatieve subsidie toegekend ten bedrage van 
90.000 Euro om het project Korte Keten Intrafamiliaal Geweld door te 
ontwikkelen naar een Familie Justice Center (FJC) voor het arrondissement 
Mechelen. Op deze wijze kan er op korte termijn voldoende basis worden 
gecreëerd om met alle partners een gebiedsdekkend, duurzaam family justice 
center uit te bouwen. Met deze nominatieve subsidie kan het 
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling een halftijdse operationele B-niveau 
(voorbereiding van dossierbesprekingen, Ronde Tafels,…, opvolging 
casusregisseurs,…) en 1 VTE casusregisseur aanwerven, wat noodzakelijk is om 
het FJC Mechelen kwalitatief uit te bouwen.

Nominatim CAW Antwerpen                                                     60.000 EUR
(uitbouw Veilig Thuis/Family Justice Center arrondissement Antwerpen):

Aan het CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200 te 2018 Antwerpen, wordt een 
nominatieve subsidie toegekend ten bedrage van 60,000 Euro, en dit om het 
Family Justice Center (FJC) Antwerpen verder uit te bouwen in het 
arrondissement Antwerpen. In de ontwikkeling van een zo efficiënt, effectief en 
op maat uitgewerkt aanbod aan slachtoffers, plegers en hun gezinnen 
(volwassenen en kinderen) werkte de provincie het Family Justice Center 
Antwerpen (FJCA) uit, met daarin verweven de ketenaanpak CO3 voor de 
hoogrisico- en multiproblemsituaties van intrafamiliaal geweld. Om de werking 
van het FJC in de steden en gemeenten buiten de stad Antwerpen voldoende te 
kunnen waarborgen, is er nood aan 1VTE casusregisseur voor de gemeenten 
buiten de stad Antwerpen. Met deze nominatieve subsidie kan CAW Antwerpen 
deze functie invullen.

 Nog te bestemmen krediet:                                                  129.000 EUR

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0949 Ramingsnummer 
2017150011: subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (N)/ Overige 
gezinshulp 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 
2017/64900000/21/0949 Ramingsnummer 2017150011;

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 2017/64900000/21/0949 Ramingsnummer 2017150011: 
subsidies met betrekking tot gezins- en jeugdhulp (N)/ Overige gezinshulp goed ten 
bedrage van 400.000 EUR.

Ramingsnummer 2017150011: A Algemeen Welzijnsbeleid: De provincie 
stimuleert innovatie en (intersectorale) samenwerking binnen de welzijns- en 
gezondheidssector door middel van een financieel impulsbeleid.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Nominatim Ter Loke (Infopunt contextbegeleiding): 31.000 EUR

Nominatim CAW De Kempen (uitbouw FJC Turnhout) 90.000 EUR

Nominatim Sociaal Huis Mechelen (OCMW Mechelen) 90.000 EUR
(uitbouw FJC Mechelen)

Nominatim CAW Antwerpen  (uitbouw FJC Antwerpen) 60.000 EUR

Nog te bestemmen krediet: 129.000 EUR


