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Agenda nr. 1/2 HETPALEIS: aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2015-
2018. Goedkeuring.

De provincie heeft met de stichting van openbaar nut HETPALEIS een 
samenwerkingsovereenkomst 2015-2018 afgesloten (goedgekeurd door de 
provincieraad op 27 november 2014 – zie bijlagen).

Deze overeenkomst bepaalt dat HETPALEIS zich voor de periode van deze 
overeenkomst engageert om mee te werken aan de provinciale beleidsactie 
‘Kleuters naar theater en museum’. Dat vertaalt zich in de overeenkomst meer 
specifiek als een verplichting voor HETPALEIS om voor de duur van de 
overeenkomst een locatietheaterproject voor kinderen van de leeftijd 4+ op te 
nemen in haar schoolaanbod voor scholen uit de hele provincie. Daarbij heeft 
HETPALEIS bijzondere aandacht voor scholen in landelijke gemeentes en biedt 
HETPALEIS dit locatietheaterproject aan een vaste prijs aan en maakt hierdoor 
abstractie van eventuele verschillen in vervoersonkosten afhankelijk van de locatie 
van de deelnemende school. De provincie gaf hiervoor in 2015 en 2016 jaarlijks 
een projectsubsidie van 100.000 EUR en geeft hiervoor in 2017 en 2018 jaarlijks 
een projectsubsidie van 50.000 EUR.

De provinciale beleidsactie waarbinnen deze overeenkomst kadert werd intussen 
vervangen door de meer algemene beleidsactie ‘Partner bovenlokale cultuur. We 
ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in 
de provincie Antwerpen’. De samenwerkingsovereenkomst dient dan ook in die zin 
aangepast te worden. In artikel 1 dient aangegeven te worden dat deze beleidsactie 
werd vervangen. Aan de eerste zin dient toegevoegd te worden: “, intussen 
vervangen door de provinciale beleidsactie ‘Partner bovenlokale cultuur. We 
ondersteunen en stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in 
de provincie Antwerpen’.” In de tweede zin moet de zinsnede “‘Kleuters naar 
theater en museum’” geschrapt worden. In de derde zin wordt toegevoegd: “Met 
deze actie richt de provincie zich “onder andere” op (…)”.

Verder stelde HETPALEIS de vraag of het de projectsubsidie 2017 mag gebruiken 
voor een investering in de HETPALEIS-bus. Het is met deze bus dat HETPALEIS de 
locatietheaterprojecten waarvan sprake is in de overeenkomst tot bij de scholen in 
de provincie Antwerpen brengt. De bus is echter aan vervanging toe. HETPALEIS 
zou de provinciale middelen die het in 2017 krijgt eenmalig willen investeren in de 
aankoop en het inrichten van een ‘nieuwe’ tweedehands bus. Vanaf 2018 kan 
HETPALEIS dan met de nieuwe bus weer locatietheater brengen. Aangezien deze 
investering het doel van de samenwerkingsovereenkomst ten goede komt, wordt 
voorgesteld om deze besteding van de provinciale projectsubsidie 2017 op te 
nemen in de samenwerkingsovereenkomst. In artikel 3 wordt bij de opsomming 
van de verplichtingen van HETPALEIS ten aanzien van de provincie een punt 



toegevoegd: “HETPALEIS besteedt de projectsubsidie 2017 aan de aankoop en 
inrichting van een tweedehands bus waarmee het locatietheaterprojecten tot bij 
scholen in de hele provincie Antwerpen kan brengen.”

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 20 april 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De samenwerkingsovereenkomst 2015-2018 met HETPALEIS wordt aangepast als 
volgt:

- In artikel 1, eerste zin wordt toegevoegd: “, intussen vervangen door de 
provinciale beleidsactie ‘Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en 
stimuleren bovenlokale culturele samenwerking en initiatieven in de 
provincie Antwerpen’.”

- In artikel 1, tweede zin wordt de zinsnede “‘Kleuters naar theater en 
museum’” geschrapt.

- In artikel 1, derde zin wordt toegevoegd: “Met deze actie richt de provincie 
zich “onder andere” op (…)”.

- In artikel 3 wordt toegevoegd:
 “HETPALEIS besteedt de projectsubsidie 2017 aan de aankoop en 

inrichting van een tweedehands bus waarmee het 
locatietheaterprojecten tot bij scholen in de hele provincie Antwerpen 
kan brengen.”


