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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 10/2 VZW Rurant. Eenmalige verhoging subsidie voor financiering 
dorpenbeleid. Goedkeuring.

In de provincieraad van 24 november 2016 besliste de provincieraad om, met het 
oog op de overdracht van de persoonsgebonden bevoegdheden, het 
subsidiereglement voor innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector 
uitdovend te maken vanaf 1 januari 2018. Dit betekent dat enkel de verlenging van 
meerjarige projecten waarvoor de provincie voor 1 januari 2017 een engagement 
aanging of projecten die ingediend worden in het kader van een thematische 
oproep, nog in aanmerking komen voor subsidiëring.

De dienst welzijn en gezondheid heeft ondertussen een accuraat beeld van het 
budget dat nog nodig is om de hierboven genoemde projectaanvragen te 
financieren in 2017. Er is een geraamd restbudget van 250.000 EUR. Voorgesteld 
wordt om, gezien de inhoudelijke linken, deze restmiddelen te verschuiven naar het 
dorpenbeleid voor de werking in 2017, 2018 en 2019.

Dorpenbeleid heeft tot doel het versterken van de veerkracht van dorpen en is een 
methodiek die bestaat uit een analysefase, een participatiefase en de opmaak van 
een actieplan.

De adviseur dorpenbeleid bij DLP coördineert het geheel en trekt zelf de 
analysefase en de opmaak van het actieplan. Hierbij gebruikt ze de dorpenmonitor 
als analysetool, stemt ze regelmatig af met de andere provinciale diensten en 
integreert ze andere beleidsvisies en ondersteuningsinstrumenten. De 
participatiefase wordt uitgevoerd door een adviseur participatie bij Rurant en dit in 
nauwe samenwerking met de adviseur dorpenbeleid van DLP.  Voordeel van het 
werken met een vast tandem DLP-Rurant voor het dorpenbeleid is dat er heel wat 
efficiëntie- en tijdswinst is door een goed op elkaar ingespeeld team dat samen 
ervaring opdoet. Bovendien blijft de expertise dan ‘binnenshuis’.

Budget

Rurant zal starten met de participatietrajecten voor het dorpenbeleid vanaf  
1/9/2017. Van 1/9/2017 tot eind 2019 is hiervoor een bijkomend budget nodig van 
157.700 EUR voor Rurant. Voorstel is om het bedrag van 157.700 EUR te 
verschuiven naar de nominatim werkingssubsidie van Rurant.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de verhoging met 157.700 EUR van het krediet in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0530/ - Subsidie aan VZW Rurant 
(N)/Land-, tuin en bosbouw met ramingsnummer 2017160105 goed. Het krediet 
komt zo op 357.700 EUR.


