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Verschuiving binnen transactiekrediet 2017

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

De loonkost van de adviseur dorpenbeleid bij DLP wordt tot eind 2018 terugbetaald 
vanuit het Plattelandsfonds. Voor 2019 heeft DLP een bijkomend budget nodig van 
63.200 EUR in het Plattelandsfonds bij PSES. Voorts is het noodzakelijk om voor de 
opstartjaren een werkingsbudget voor de dorpentrajecten te voorzien van  29.100 



EUR. Voorstel is dus om hiervoor het totaal bedrag van 92.300 EUR naar het 
Plattelandsfonds bij PSES te verschuiven.

In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd.

1. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – 
Uitgaven. 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) blijven gelijk. Het gaat om een verschuiving van subsidie naar dotatie. 

1) De dotatie aan APB Provinciaal Secretariaat voor de Europese 
Structuurfondsen (nominatumsubsidie) onder budgetsleutel 0150/64900000 
(ramingsnummer 2017160020) verhoogt met 92.300,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 18 van 33
BDS Optimaliseren van positie ten aanzien van Europa
AP Versterken van positie van EU in de provincie Antwerpen
A Uitbetaling dotatie Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen

2) De Subsidie voor sociale projecten (R) met budgetsleutel 0909/64900000 
(ramingsnummer 2017140511) verlaagt met 92.300,00 EUR

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 17 van 33
BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers
AP Voeren van een impulsbeleid
A Algemeen Welzijnsbeleid. De provincie stimuleert innovatie en (intersectorale) 
samenwerking binnen de welzijns- en gezondheidssector door middel van een 
financieel impulsbeleid.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 1 juni 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande 
budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Binnen het Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt de dotatie 2017 van APB Provinciaal 
Secretariaat voor Europese Structuurfondsen met 92.300,00 EUR.

Artikel 2:



Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
verschuiving binnen transactiekrediet 2017 met 92.300,00 EUR


