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Agenda nr. 3/1 Budget 2017. Verschuiving middelen van budgetsleutel 
0590/64900000 Subsidie vzw ERSV provincie Antwerpen (N) 
naar POM Antwerpen. Goedkeuring.

De Vlaamse regering wil het streekbeleid in Vlaanderen versterken. Dit gebeurt niet 
langer via de SERR/RESOC’s. De Vlaamse regering heeft de huidige werking van de 
RESOC’s en SERR’s stopgezet op 31 augustus 2016.

Met het vernieuwd streekbeleid zet de Vlaamse regering in op actiegerichte 
samenwerkingsverbanden die met lokale initiatieven de sociaaleconomische 
uitdagingen van een streek het hoofd bieden. Specifiek wordt er een belangrijke rol 
weggelegd voor de lokale besturen om het toekomstig streekoverleg te initiëren, dit 
in overleg met en betrokkenheid van de sociale partners en provincies. 

Onder budgetsleutel 2017/64900000/21/0590 (ramingsnummer 2017140336) staat 
een nominatieve subsidie ingeschreven ten behoeve van de vzw ERSV provincie 
Antwerpen (N)/Overige economische zaken. Oorspronkelijk was hier een bedrag 
van 120.000 EUR ingeschreven. Hiervan werd een bedrag van 40.000 EUR 
uitgetrokken voor een nieuwe nominatieve subsidie voor het streekplatform 
Rivierenland (provincieraadsbesluit van 22 juni 2017). 

Door de beslissing van de Vlaamse regering omtrent het nieuw streekbeleid is er 
geen rol meer weggelegd voor de RESOC’s binnen het streekontwikkelingsbeleid 
van de provincie Antwerpen. Gelet op deze beslissing van de Vlaamse regering en 
de daaruit vloeiende nieuwe structuren voor het streekoverleg wordt aan uw raad 
voorgesteld om de huidige nominatieve subsidie (80.000 EUR) ingeschreven ten 
behoeve van de vzw ERSV provincie Antwerpen te verschuiven naar POM 
Antwerpen. 

POM Antwerpen is een geprivilegieerde partner in het streekontwikkelingsbeleid van 
de provincie Antwerpen. In de beheersovereenkomst tussen provincie Antwerpen 
en POM Antwerpen is er een duidelijke taakstelling opgenomen voor POM 
Antwerpen in het kader van streekontwikkeling. POM Antwerpen vormt het 
instrument bij uitstek waarmee de provincie Antwerpen haar sociaaleconomisch 
beleid uitvoert.

De verschuiving van bovenstaande middelen wordt doorgevoerd via een Aanpassing 
van de Raming (ARA) in Olympus.

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



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt om 80.000,00 EUR vanuit budgetsleutel 0590/64900000 
Subsidie vzw ERSV provincie Antwerpen (N) (ramingsnummer 2017140336) te 
verschuiven naar POM Antwerpen (ramingsnummer 2017140772).


