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De deputatie heeft half februari kennis genomen van het eindresultaat van de 
rekening 2016 en heeft beslist om een deel hiervan te besteden aan een aantal 
dossiers. Dit wordt in juni voorgelegd aan de provincieraad bij de derde 
budgetwijziging van 2017.

In dit verslag wordt de beleidsmatige aanpassing van het budget van de dienst 
Mondiaal Beleid voor 2017 aan uw raad voorgelegd.

25.000 euro voor noodhulp winteropvang Syrische vluchtelingen.

Deze beslissing is inhoudelijk goedgekeurd op de provincieraadszitting van 27 april 
2017. De dienst Mondiaal Beleid heeft in opvolging van dat besluit dit bedrag 
voorgefinancierd en uitbetaald aan de ngo Tearfund, ter ondersteuning van de 
noden van Syrische vluchtelingen. Deze budgetwijziging vult het subsidiekrediet 
van de dienst terug aan, zodat dit kan gebruikt worden conform het 
provincieraadsbesluit van 26 januari 2017, betreffende de aanwending van dit 
subsidiekrediet.

300.000 euro voor de coöperatieve El Recuerdo, Guatemala.

Onze lokale partner voor het regioproject ‘el Suroriente’ in Guatemala, de 
coöperatieve El Recuerdo, heeft een aanvraag ingediend met vraag tot 
ondersteuning van een nieuw sociaal investeringsproject. Zij wensen in te spelen op 
de groeiende regionale nood aan betaalbare huizen voor verschillende 
kansengroepen.
Concreet gaat de coöperatieve over tot het aankopen van een grond die geschikt is 
voor sociale verkaveling, zal ze instaan voor de nutsvoorzieningen en de bouw van 
sociale woonunits. Geïnteresseerden kunnen dergelijke woningen aankopen, met 
een afbetalingsplan en voordelige interestvoet. 
De coöperatieve El Recuerdo kan op deze manier een kapitaalopbouw realiseren om 
op termijn verschillende van dergelijke sociale huisvestingsprojecten op te zetten. 
Met dit project komen ze niet alleen tegemoet aan een prangende nood in de regio 
voor betaalbare en degelijke huisvesting, maar werken ze ook aan lokale 
tewerkstelling en bieden ze kansen voor jongeren om werkstages 



(beroepsonderwijs is één van de speerpunten binnen de nieuwe programmacyclus 
van het regioproject) te kunnen volgen.
Om dit project te realiseren is door deputatie een bedrag voor eenmalige 
subsidiëring van 300.000 euro goedgekeurd in budget 2018, met 
terugbetalingsplan van 10 jaar (te starten in 2019). De dienst Mondiaal Beleid ziet 
in deze investering een kans om een nieuwe vorm van institutionele ondersteuning 
aan te bieden aan de coöperatieve El Recuerdo. De verwachting is dat deze 
subsidie, opgezet als een soort lening, een langetermijnperspectief qua financiële 
zelfredzaamheid kan bieden aan onze lokale partner en tegelijk een impuls kan 
geven aan een nieuwe sociale dienstverlening voor de regio.
Concreet zal er tussen de provincie Antwerpen en de coöperatieve El Recuerdo een 
samenwerkingsovereenkomst van 10 jaar worden afgesloten, waarbinnen de 
modaliteiten van deze investering en terugbetaling worden vastgelegd. Deze 
financiering is een extra subsidiëring die bovenop de jaarlijks weerkerende 
projectsubsidie wordt toegekend. 
De provincie Antwerpen en de coöperatieve El Recuerdo werken al sinds 1997 
samen via allerlei sociale projecten ter ondersteuning van de regionale ontwikkeling 
en bestuurskrachtversterking van lokale besturen in de regio. Deze financiering is 
gekaderd in programmacycli. Het huidige programma loopt af eind 2017. 
De dienst Mondiaal Beleid zal binnen de voorgestelde samenwerkingsovereenkomst 
van 10 jaar, 2 programmacycli van elk 5 jaar opmaken voor de voortzetting en 
verdieping van de ondersteunde ontwikkelingsprojecten. Hiervoor wordt aan de 
provincieraad een jaarlijks bedrag ter goedkeuring voorgelegd, binnen de reguliere 
verdeling van het subsidiekrediet van de dienst. De afbetaling van de hier 
voorgestelde eenmalige subsidie van 300.000 euro zal geregeld worden binnen de 
toekenningen van de jaarlijkse projectsubsidies voor 10 jaar, startend in 2019. Op 
deze manier worden onnodige dubbele transacties vermeden en zal de opvolging 
ervan gekoppeld kunnen worden aan de regioprogramma’s.

Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.

De exploitatie-uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden vermeerderd met 25.000 EUR.  Het gaat om uitgaven voor subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking (verdeelkrediet) in de vorm van 
noodhulp/winteropvang aan Syrische vluchtelingen onder de budgetsleutel 
0160/64900000 (ramingsnummer 2017000019).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 21 van 33.

BDS Verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden.
AP Ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.
A We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan ontwikkelingsprojecten 
van derden met een educatieve werking op bovenlokaal niveau binnen onze 
provincie.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden vermeerderd met 300.000 EUR in 2018 en worden verminderd met 30.000 
in 2019.  Het gaat om uitgaven voor subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking 
(verdeelkrediet) in de vorm van een subsidie aan de coöperatieve El Recuerdo te 
Guatemala onder de budgetsleutel 160/64900000 (ramingsnummer 2017140256).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 21 van 33.

BDS Verbeteren leefomstandigheden in het Zuiden.
AP Ondersteunen van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.
A We bouwen onze structurele partnerschappen verder uit in Guatemala en 
Filippijnen en focussen op bestuurskrachtversterking van lokale en provinciale 
besturen.



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

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 
budgetwijzingen;

Overwegende dat de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van 
kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:

Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 25.000 EUR
Vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 300.000 EUR
Vermindering van transactiekrediet 2019 met 30.000 EUR.


