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Agenda nr. 9/2 Aanwending krediet sociale projecten 2017 voor innovatief 
project. Goedkeuring.

1. Situering

Op het provinciaal budget 2017 is krediet voorzien voor de subsidiëring van sociale 
projecten, op rekeningcombinatie 2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 
2017140511.

Van dit krediet wordt een deel voorbehouden om subsidies toe te kennen op basis 
van het reglement impulssubsidie – innovatieve projecten in de welzijns- en 
gezondheidssector, door de raad laatst gewijzigd in vergadering van 24 november 
2016.

De deputatie kan impulssubsidies tot maximum 10.000 EUR toekennen aan 
innovatieve projecten in de welzijns- of gezondheidssector.  Impulssubsidies – 
innovatieve projecten vanaf 10.000 EUR zijn het voorwerp van voorstellen aan de 
provincieraad.

In 2017 komen enkel volgende projectaanvragen in aanmerking voor goedkeuring:
 Projectaanvragen voor de verlenging van een meerjarig project waartoe de 

provincie zich in het verleden geëngageerd heeft om dit voort te zetten;
 Projectaanvragen die kaderen in thematische oproepen.

2. Verlenging van een meerjarig project

Wat betreft de sociale impulsprojecten waarvoor een engagement werd aangegaan 
mits positieve inhoudelijke evaluatie en goedgekeurde verantwoording van de 
voordien bekomen subsidie, is een aanvraag tot voortzetting van het project “De 
Wille” door Wijkgezondheidscentrum De Wille ingediend.  Voor de 1e fase van dit 
project werd subsidie verleend aan Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen vzw.  
Ondertussen is het wijkgezondheidscentrum effectief erkend, wat geleid heeft tot 
de opstart van een eigen vzw, namelijk WGC De Wille.
Voorgesteld wordt 30.000 EUR ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de 
laatste fase van dit project: 
WGC De Wille vzw, Kapelstraat 4, 2830 Willebroek:
Project: De Wille

Projectgegevens en kostenraming

Op 1 september 2016 opende WGC De Wille vzw zijn deuren in Willebroek.  Dit na 
een tweetal jaar voorbereidend werk.  De opstart van een WGC in een kleinere 



gemeente (25.000 inwoners) is innovatief.  De meeste WGC’s situeren zich in 
grotere steden. 

Een WGC wil voor iedereen een toegankelijke en integrale 
eerstelijnsgezondheidszorg bieden.  Daarenboven kent Willebroek een aanzienlijke 
armoedeproblematiek.  Door het WGC moeten mensen geen eerstelijnszorgen meer 
uitstellen om financiële redenen.  De integrale aanpak kan een antwoord bieden op 
de complexiteit van noden die mensen in armoede hebben.  Verder wil het WGC 
een signaalfunctie mee opnemen in de regio en samenwerkingsverbanden met 
aanwezige diensten aangaan.

Aan de opstartjaren hangt echter een groot prijskaartje: er zijn in de beginperiode 
investeringen nodig (medisch materiaal, lonen zorgverstrekkers, ...) terwijl het 
patiëntenbestand van nul opgebouwd dient te worden.  Na 3 tot 5 jaar is een WGC 
zelfbedruipend dankzij de forfaitinkomsten van het RIZIV.  Om het project 
gefinancierd te krijgen, moet de vereniging beroep doen op diverse bronnen.  Door 
de inzet van onthaalvrijwilligers bespaart de vereniging op loonkosten.

In 2017 wil de vereniging vooral werken aan de verdere groei van de werking.  Zij 
wensen een groei van minimum 13 patiënten per maand te verwezenlijken.

De totale kosten voor 2016-2017 worden geraamd op 171.186,48 EUR. Voorgesteld 
wordt vanuit de provincie Antwerpen – dienst Welzijn en Gezondheid 30.000 EUR 
ter beschikking te stellen.

Motivatie:

Het betreft een voortzetting van een reeds eerder goedgekeurd meerjarig project. 
Het gaat hier over de laatste projectfase. De tussentijdse evaluatie is positief: 
Samenlevingsopbouw Provincie Antwerpen is er samen met de lokale 
welzijnsorganisaties in geslaagd een wijkgezondheidscentrum op te starten (vzw 
WGC De Wille), dat in het najaar van 2016 als dusdanig erkend is door de federale 
overheid. De subsidie voor de huidige projectfase kan bijgevolg toegekend worden.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 mei 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet van 30 november 2005;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de voorgebrachte aanwending van het krediet op het budget 
2017, ingeschreven op het verdeelkrediet – rekeningcombinatie 
2017/64900000/21/0909  Ramingsnummer 2017140511 -  Subsidies voor sociale 
projecten (R) - Innovatief project voor een bedrag van 30.000 EUR aan WGC De 
Wille goed.


