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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/2 Subsidies met betrekking tot sociale projecten, wonen en 
aangepast vervoer. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring.

Voorgesteld wordt om nog niet-bestemde middelen van de subsidies m.b.t. sociale 
projecten, wonen en aangepast vervoer over te dragen naar het fonds voor 
zorginnovatie en –economie bij APB PSES.

1. Subsidies m.b.t. sociale projecten:

In de zitting van 26 januari 2017 keurde de provincieraad de verdeling van het 
krediet onder budgetcode 2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 2017140511 
“Subsidies voor sociale projecten (R)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid” 
goed.

Beslist werd het subsidiebedrag aan te wenden in functie van het reglement op de 
subsidiëring van innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector, door 
de provincieraad goedgekeurd in vergadering van 24 oktober 2013 en aangepast op 
de provincieraad van 26 oktober 2016.

Omdat enkel de verlenging van meerjarige projecten waarvoor de provincie voor 1 
januari 2017 een engagement aanging of projecten die ingediend worden in het 
kader van een thematische oproep, nog in aanmerking komen voor subsidiëring, zal 
slechts een beperkt gedeelte van het krediet (601.761 EUR) aangewend kunnen 
worden voor innovatieve projecten.

In de provincieraad van 23 februari 2017 werd reeds beslist 71.000 EUR te 
verschuiven naar het subsidiekrediet met betrekking tot gezins- en jeugdhulp.
Vervolgens werd in de provincieraad van 22 juni 2017 voor de uitbouw van het 
provinciaal dorpenbeleid 157.700 EUR van dit budget verschoven naar een subsidie 
aan vzw Rurant en 92.300 EUR naar het Plattelandsfonds bij APB PSES.
Op de huidige provinciezitting van 23 november 2017 wordt voorgesteld om 
45.000 EUR van dit budget te verschuiven naar het subsidiekrediet m.b.t. ouderen.
Tenslotte wordt er vanuit het restkrediet 10.866,04 EUR verschoven naar 
2017/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2017160224: subsidie met betrekking 
tot arbeidszorg (R) / Werkgelegenheid om de innovatieve projecten die voorliggen 
m.b.t. arbeidszorg te kunnen financieren.

Hierdoor blijft er een restbedrag over van 59.935,17 EUR op het voorziene krediet 
verbonden aan het reglement voor innovatieve projecten in de welzijns- en 
gezondheidssector.

De deputatie stelt uw Raad voor om de hierboven vermelde restmiddelen t.b.v. 
59.935,17 EUR op het ramingsnummer 2017140511 naar het fonds voor 



zorginnovatie en –economie binnen APB Provinciaal Secretariaat Europese 
Structuurfondsen (APB PSES) over te dragen.

2. Subsidies m.b.t. wonen:

In de zitting van 26 oktober 2017 keurde de provincieraad de herverdeling van het 
krediet onder budgetcode 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot 
wonen (N/R)/Overig woonbeleid goed.

Op het ramingsnummer 2017000206 (A Wonen: Het huidige concept wonen kritisch 
analyseren om zo een rationeler woninggebruik te kunnen stimuleren) is er 
vandaag nog een te bestemmen krediet van 12.917 EUR.

Op het ramingsnummer 2017160209 (A Wonen. We geven verder vorm aan een 
geïntegreerd woonwagenbeleid tegen 2018) werd een krediet van 100.000 EUR 
vastgelegd voor de impulssubsidie lokaal woonwagenbeleid. Van dit krediet werd 
slechts 41.500 EUR effectief toegekend. Er is een restbudget van 58.500 EUR.
Op het ramingsnummer 2016000208 (A Wonen. Ontwikkelen van een impulsbeleid 
op vlak van wonen met bijzondere aandacht voor precair wonen) werd een bedrag 
vastgelegd van 750.000 EUR voor aanwending in functie van het reglement 
“Impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen” dat door de provincieraad in de 
huidige zitting van 23 februari 2017 goedgekeurd is.
In de loop van 2017 zal van de gebudgetteerde 750.000 EUR een subsidiebedrag 
van 301.215 EUR worden toegekend.

Op de huidige zitting van de provincieraad van 23 november 2017 ligt het voorstel 
ter goedkeuring om van dit restbedrag 400.000 EUR te verschuiven naar de 
subsidie voor De Merode (200.000 EUR per jaar voor de periode 2018-2019).

Hierdoor blijft er een restbedrag over van 48.785 EUR op het voorziene krediet 
verbonden aan het reglement voor innovatieve projecten rond wonen.

De deputatie stelt uw Raad voor om de hierboven vermelde restmiddelen t.b.v. 
120.202 EUR (12.917 EUR op ramingsnummer 2016000206, 58.500 EUR op 
ramingsnummer 2017160209 en 48.785 EUR op ramingsnummer 2016000208) 
naar het fonds voor zorginnovatie en –economie binnen APB Provinciaal 
Secretariaat Europese Structuurfondsen (APB PSES) over te dragen.

3. Subsidies m.b.t. aangepast vervoer:

In de zitting van 28 september 2017 keurde de provincieraad de herverdeling van 
het krediet onder budgetcode 2017/64900000/21/0629 subsidies met betrekking 
tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid goed.

Op het ramingsnummer 2017160205 (A Aangepast vervoer. We bouwen een 
gebiedsgerichte werking aangepast vervoer uit in de provincie Antwerpen. We 
investeren, samen met de lokale besturen, in de uitbouw van de diensten 
aangepast vervoer (DAV) binnen onze provincie door middel van een doorgedreven 
impulsbeleid.) was er nog een te bestemmen krediet van 104.260 EUR.

Op het ramingsnummer 2017000023 (A Aangepast vervoer. We stimuleren de 
verdere uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer) werd een 
bedrag van 150.000 EUR vastgelegd voor aanwending in functie van het reglement 
impulssubsidie innovatieve projecten aangepast vervoer, door de provincieraad 
goedgekeurd in de zitting van 23 februari 2017. Uiteindelijk werd een bedrag van 
91.666 EUR van de gebudgetteerde 150.000 EUR aangewend. Hierdoor blijft er een 
restbedrag over van 58.334 EUR op het voorziene krediet verbonden aan het 
reglement impulssubsidies aangepast vervoer.



De deputatie stelt uw Raad voor om de hierboven vermelde restmiddelen t.b.v. 
162.594 EUR (104.260 EUR op ramingsnummer 2017160205 en 58.334 EUR op 
ramingsnummer 2017000023) naar het fonds voor zorginnovatie en –economie 
binnen APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (APB PSES) over te 
dragen.

Het fonds voor zorginnovatie en -economie

Het fonds voor zorginnovatie en –economie zal in de volgende jaren aangewend 
worden voor de verdere uitvoering van het provinciaal beleid. In de zitting van 17 
december 2014 keurde de provincieraad de oprichting van dit fonds voor 
zorginnovatie en –economie binnen APB PSES goed.

De besteding van het fonds gebeurt prioritair onder de vorm van cofinanciering bij 
Europese en Vlaamse projecten die tot doel hebben om innovatie in de zorg te 
stimuleren en/of om de zorgeconomie en welzijnssector in onze provincie te 
ondersteunen. Ze kan ook ingezet worden als subsidie en dit steeds onder de 
verantwoordelijkheid van het provinciebestuur.

Voor de aanwending van de middelen (voor cofinanciering bij Europese of Vlaamse 
projecten of als subsidie) geldt de afspraak dat de beleidsdienst een volledig 
subsidiedossier samenstelt dat beantwoordt aan de reglementering voor provinciale 
subsidies en de wet op de reservevorming en vervolgens het Directiecomité van 
APB PSES om goedkeuring voor de uitbetaling vraagt. Op basis van deze 
goedkeuring kan APB PSES vervolgens overgaan tot rechtstreekse betaling aan de 
begunstigde.

APB PSES rapporteert jaarlijks over de aanwending van deze kredieten, en dit 
samen met de neerlegging en kennisgeving van de jaarrekening.

Uw raad wordt voorgesteld om:
- de restmiddelen van 59.935,17 EUR onder budgetcode 

2017/64900000/21/0909 ramingsnummer 2017140511 “Subsidies voor sociale 
projecten (R)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid,

- de restmiddelen van 120.202 EUR onder budgetcode 2017/64900000/21/0629: 
Subsidies met betrekking tot wonen (N/R)/Overig woonbeleid (12.917 EUR op 
ramingsnummer 2016000206, 58.500 EUR op ramingsnummer 2017160209 en 
48.785 EUR op ramingsnummer 2016000208),

- de restmiddelen van 162.594 EUR onder budgetcode 2017/64900000/21/0629 
subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid 
(104.260 EUR op ramingsnummer 2017160205 en 58.334 EUR op 
ramingsnummer 2017000023) over te dragen naar het fonds voor zorginnovatie 
en –economie binnen het Provinciaal Secretariaat voor de Europese 
Structuurfondsen (PSES).

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het verslag van de deputatie;

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:



Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van het bedrag van 59.935,17 EUR 
onder budgetcode 2017/64900000/21/0909 ramingsnummer 2017140511 
“Subsidies voor sociale projecten (R)/ Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 
naar het fonds voor zorginnovatie en -economie binnen APB PSES.

Artikel 2:
Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van het bedrag van 120.202 EUR 
onder budgetcode 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot wonen 
(N/R)/Overig woonbeleid (12.917 EUR op ramingsnummer 2016000206, 
58.500 EUR op ramingsnummer 2017160209 en 48.785 EUR op ramingsnummer 
2016000208) naar het fonds voor zorginnovatie en -economie binnen APB PSES.

Artikel 3:
Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van het bedrag van 162.594 EUR 
onder budgetcode 2017/64900000/21/0629 subsidies met betrekking tot aangepast 
vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid (104.260 EUR op ramingsnummer 2017160205 
en 58.334 EUR op ramingsnummer 2017000023) naar het fonds voor zorginnovatie 
en -economie binnen APB PSES.

Artikel 4:
De provincie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke aanwending van het fonds 
voor zorginnovatie en –economie.


