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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 3/2 Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 
0590/64900000. Subsidie aan dienstverlenende vereniging 
IGEMO (N)/overige economische zaken (ramingsnummer 
2017002699). Goedkeuring.

De Vlaamse regering wil het streekbeleid in Vlaanderen versterken. In de toekomst 
zal zij niet langer werken met SERR/RESOC’s, maar wordt er ingezet op vernieuwde 
actiegerichte samenwerkingsverbanden die met lokale initiatieven de 
sociaaleconomische uitdagingen van een streek het hoofd bieden. Specifiek wordt 
er een belangrijke rol weggelegd voor de lokale besturen om het toekomstig 
streekoverleg te initiëren, dit in overleg met en betrokkenheid van de sociale 
partners en provincies.

De Vlaamse regering besliste dat de huidige werking van de RESOC’s en SERR’s 
werden stopgezet op 31 augustus 2016. 
De Conferentie van Burgemeesters arrondissement Mechelen heeft in de loop van 
2016 een bestuurlijk model uitgetekend en goedgekeurd om een aantal uitdagingen 
op streek- of regioniveau aan te pakken. Het 3-ledig bestuurlijk organisatiemodel 
‘Rivierenland’ is als volgt:

1) Regionale beleidsgroepen
2) Regionale mandaatgroep
3) Staten-regionaal

Het samenwerkingsverband ‘versterkt streekbeleid Rivierenland’ bestaat uit:
 de gemeenten behorende tot het arrondissement Mechelen (uitgezonderd de 

gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen die zijn toegetreden tot het 
Streekplatform Kempen)

 provincie Antwerpen
 sociale partners en VDAB
 IGEMO 

IGEMO neemt in dit nieuw samenwerkgingsverband de rol van promotor op. IGEMO 
wil bijgevolg binnen dit versterkt streekbeleid Rivierenland alle uitdagingen voor de 
regio een plaats geven en een integrale en geïntegreerde gebiedsgerichte 
benadering als leidmotief hanteren.

Met het oog op de uitvoering van bovenvermelde doelstelling voorziet de provincie 
Antwerpen in een nominatim subsidie van 40.000 euro aan de dienstverlenende 
vereniging IGEMO in het budget 2017. De inschrijving van deze subsidie is 
budgetneutraal. Het subsidiebedrag van 40.000 euro werd bekomen door volgende 
budgetverschuiving (ARA) door te voeren in de BBC:



 40.000 euro werd in mindering gebracht van de subsidie aan vzw ERSV 
provincie Antwerpen

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:

Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt om een bedrag van 40.000,00 euro in te schrijven in het 
budget 2017 als nominatim subsidie aan dienstverlenende vereniging IGEMO onder 
budgetsleutel 0590/64900000 (ramingsnummer 2017002699) met betrekking tot 
de financiering van een versterkt streekbeleid Rivierenland.


