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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/2 Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 
'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde 
aanwending. Goedkeuring.

Actieplan: Door in te zetten op educatie- en sensibilisatieactiviteiten willen we het 
draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen bij de inwoners van de provincie 
Antwerpen vergroten.
Actie: We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking binnen de provincie 
Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende 
activiteiten op.

Actieplan: We ondersteunen de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen 
tot duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale 
solidariteit en maken deze bekend.
Actie: We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan 
ontwikkelingsprojecten van derden met een educatieve werking op bovenlokaal 
niveau binnen onze provincie.

In het door de raad goedgekeurde budget 2017 van de provincie, is onder artikel 
160/64010126 een krediet van 1.083.200 EUR uitgetrokken voor “subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking”. Dit krediet omvat alle subsidies voor het Mondiaal 
beleid, zowel ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden, als educatie en 
sensibilisatie in de provincie Antwerpen.

Op 26 januari keurde de provincieraad de aanwending voor een totaal van 
1.036.000 EUR goed. Een bedrag van 47.200 EUR werd nog niet bestemd.

Op 22 juni keurde de provincieraad de aanwending van een bedrag van 10.000 EUR 
goed ter aanvulling op het reglement ter subsidiëring van lokale projecten van 
ontwikkelingseducatie.

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende geraamde 
aanwending:

Ondersteuning van noodhulp

Actie: We ondersteunen de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen tot 
duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale 
solidariteit en maken deze bekend.

 Noodhulpsubsidie van 12.000 EUR voor het Rode Kruis voor de 
noodhulpopvang van de vluchtelingen van het etnisch conflict in Myanmar.



Ondersteuning van de aanmaak van een educatief pakket rond 
oorlogsvluchtelingen van vroeger en nu

Actie: We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking binnen de provincie 
Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende 
activiteiten op.

 Subsidie van 25.000 EUR aan het instituut voor sociale geschiedenis, 
AMSAB voor de aanmaak van een educatief pakket, gericht op leerlingen 
van het beroepsonderwijs, waarbij de situatie van oorlogsvluchtelingen, 
Belgen in het Verenigd Koninkrijk tijdens wereldoorlog 1 en Syrische 
oorlogsvluchtelingen nu in België, wordt geanalyseerd en vergeleken via een 
virtuele tentoonstelling. Focus van het project is de leerlingen hulpmiddelen 
aanreiken om niet alleen kennis en inzicht te bekomen inzake de 
vluchtelingenproblematiek, maar ook te focussen op attitude en 
vaardigheden om een eigen mening te vormen en actie te ondernemen.

Prijs voor ontwikkelingssamenwerking

Actie: We ondersteunen organisaties in hun educatieve werking binnen de provincie 
Antwerpen, we subsidiëren initiatieven van derden en zetten eigen sensibiliserende 
activiteiten op.

 Op 19 september 2017 werd voor de 22ste keer de prijs voor 
ontwikkelingssamenwerking uitgereikt. Dit in samenwerking met de UA, ITG 
en het IOB. In de voorbije jaren zijn er steeds 7 prijzen uitgedeeld aan 
laureaten vanuit verschillende ontwikkelingsrelevante studierichtingen. Op 2 
februari 2017 keurde de deputatie een reglementswijziging voor de 
uitreiking van de prijs goed, waarbij de mogelijkheid werd voorzien om 8 
prijzen uit te delen, aangezien er bij het ITG een extra afstudeerrichting 
inzake International health is toegevoegd. De provincieraad heeft in zitting 
van 26 januari al de aanwending van een budget voor 7 prijzen 
goedgekeurd, dus nu wordt goedkeuring gevraagd voor een extra bedrag 
van 800 EUR ter uitbetaling van deze achtste prijs. Een bedrag van 600 EUR 
wordt hiervoor verschoven vanuit het budget dat bestemd werd ter 
subsidiëring van bovenlokale initiatieven voor ontwikkelingseducatie 
(reglement).

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 3 november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met de volgende geraamde aanwending van het artikel 
160/64010126 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het budget 2017:

 Noodhulpsubsidie aan het Rode Kruis Vlaanderen : 12.000 EUR
 Subsidie aan Amsab, instituut voor sociale geschiedenis : 25.000 EUR
 Prijs voor ontwikkelingssamenwerking: 800 EUR.


