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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/1 Aanpassing samenwerkingsovereenkomst tussen de 
provincie Antwerpen en de gemeente Bornem. Goedkeuring.

De provincieraad keurde op 25 februari 2016 de samenwerkingsovereenkomst met 
de gemeente Bornem goed (zie elektronische bijlage). Deze overeenkomst 
formaliseerde verschillende afspraken die er waren tussen de provincie Antwerpen 
en de gemeente Bornem.

Enerzijds betrof het de nominatimsubsidie die de provincie had toegezegd om 
gedurende 10 jaar de leninglast voor de uitbreiding van het cultuurcentrum Ter 
Dilft te helpen dragen. Anderzijds ging het over de lopende wederzijdse 
engagementen betreffende de organisatie van de provinciale koor- en 
orkesttornooien en betreffende het kasteel d’Ursel.

De genoemde subsidie werd voor het eerst gegeven in 2011 en bedroeg toen 
130.000 EUR. Als gevolg van vertragingen in het bouwdossier in Bornem werd deze 
subsidie de daaropvolgende jaren opgeschort. Ze werd hervat in 2015 met een 
subsidie van 119.600 EUR, bij de effectieve start van de werken. De provincie 
verbond er zich in deze overeenkomst toe om deze subsidie van 119.600 EUR nog 
acht keer te geven (of een equivalent ervan in één keer). Deze subsidie van 
119.600 EUR werd in 2016 en 2017 ook effectief uitbetaald, waardoor er gedurende 
in totaal 4 jaar (van de 10) subsidie werd gegeven. Door het wegvallen van de 
culturele bevoegdheid en de bijbehorende kredieten kan de provincie dit financiële 
engagement uiteraard niet verder honoreren. Vlaanderen heeft beslist deze 
ondersteuning voort te zetten.  

Het is dus zaak om deze financiële verplichtingen van de provincie formeel te 
beëindigen. Voor het overige kan de overeenkomst blijven bestaan. 
Daarom wordt voorgesteld om de bestaande samenwerkingsovereenkomst 
minimaal aan te passen en enkel de financiële verplichtingen van de provincie te 
laten beëindigen na de betaling van de subsidie 2017 (wat ondertussen effectief 
gebeurd is).    

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 oktober 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling 
en gewijzigde financiering van de provincies;  



Overwegende dat het aangewezen is om de samenwerkingsovereenkomst tussen 
de provincie en de gemeente Bornem aan te passen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en de gemeente 
Bornem wordt aangepast als volgt:

- In artikel 2. (Verplichtingen van de provincie ten aanzien van de gemeente 
Bornem) wordt in de eerste zin “gedurende 10 jaar” geschrapt.

- In artikel 2. wordt de laatste zin, “De provincie verbindt er zich toe om deze 
subsidie van 119.600 EUR nog acht keer te geven (of een equivalent ervan 
in één keer)”, vervangen door: “De provincie verbindt er zich toe om deze 
subsidie van 119.600 EUR nog tot en met 2017 te geven, waarna dit krediet 
overgaat naar de Vlaamse Gemeenschap en de financiële verplichting van de 
provincie ophoudt.”

- In artikel 4. (Duur van de overeenkomst), wordt de zin “De financiële 
verplichtingen van de provincie, zoals genoemd in artikel 2, eindigen na de 
betaling van de tiende jaarlijkse subsidie (of het equivalent ervan).” 
Vervangen door: “De financiële verplichtingen van de provincie, zoals 
genoemd in artikel 2, eindigen na de betaling van de subsidie 2017.”


