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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 10/3 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 
0550/64900000. Verdeelkrediet inclusieve economie. 
Subsidie aan POM Antwerpen. Goedkeuring.

Op 26 maart 2015 keurde de deputatie het samenwerkingsakkoord tussen VDAB, 
stad Antwerpen en provincie Antwerpen goed voor de opstart van Zorgtalent. Op 15 
april 2015 werd Zorgtalent officieel voorgesteld aan een breed publiek.

De betekenis van deze samenwerkingsovereenkomst is groot omdat alle drie 
betrokken partijen hierdoor duidelijk aangeven dat ze veel belang hechten aan dit 
partnerschap ter ondersteuning van de zorgsector. Een sector die voor belangrijke 
maatschappelijke uitdagingen staat en waarbij, samen in overleg met de zorgsector 
en de onderwijs-en opleidingsinstellingen, naar gezamenlijke antwoorden zal 
worden gezocht.

Door de toenemende vergrijzing zullen er voldoende geschoolde zorg- en 
verpleegkundigen moeten beschikbaar zijn om deze zorgen toe te dienen. Samen 
met het werkveld werkt Zorgtalent aan initiatieven om de instroom in de sector te 
vergroten en de uitbouw van een testlab voor zorgberoepen. Zorgtalent is al 
opgestart in de regio Antwerpen en wordt ook uitgerold naar de regio Kempen en 
Mechelen.

Vermits dat het gaat om een belangrijke sociaal en economische speerpuntsector 
wordt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen actief betrokken 
bij de uitbouw van Zorgtalent. Met een subsidie van 50.000 EUR zal POM 
Antwerpen concrete invulling geven aan de activiteiten van Zorgtalent en dit in 
samenwerking met de dienst Economie en Internationale Samenwerking, de dienst 
Welzijn en Gezondheid, de VDAB en stad Antwerpen.

Voorgesteld wordt om voor het project Zorgtalent een subsidie van 50.000 EUR te 
voorzien op het budget 2017 aan de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) 
Antwerpen. Dit bedrag staat ingeschreven onder actienummer 2017140457 en 
ramingsnummer 2017140307 (verdeelkrediet inclusieve economie 
(V)/Werkgelegenheid).

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 1 juni 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het verslag van de deputatie;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met een subsidie van 50.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Zorgtalent’), vanuit het verdeelkrediet ‘inclusieve economie’ van het budget 2017 
ingeschreven onder budgetsleutel 0550/64900000 (ramingsnummer 2017140307).


