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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 1/2 Aanpassing samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 met 
Villanella vzw. Goedkeuring.

Het gebouw van de voormalige Studio Herman Teirlinck dat de provincie in 2011 
aankocht van de Artesis-hogeschool, is in 2011 meteen in erfpacht gegeven aan de 
vzw Villanella. 

Naast de erfpachtovereenkomst werd er met de vzw Villanella ook een 
samenwerkingsovereenkomst 2011-2013 afgesloten. Die werd opgevolgd door een 
nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 (goedgekeurd door de 
provincieraad op 26 juni 2014). Deze overeenkomst expliciteert een aantal 
bepalingen uit de erfpachtovereenkomst, zoals de herbestemming van De Studio en 
de modaliteiten van de financiële inbreng van de provincie. 
De overeenkomst werd wat die laatste modaliteiten betreft twee keer aangepast: 
bij provincieraadsbesluit van 26 februari 2015 en bij provincieraadsbesluit van 
24 november 2016. Het betrof de modaliteiten van de investeringssubsidies van de 
provincie aan Villanella. Die investeringssubsidies zijn ondertussen volledig 
uitgekeerd, op last van afrekening uiterlijk 31 maart 2019. 

Naast deze investeringssubsidies, bepaalt de samenwerkingsovereenkomst ook dat 
de provincie aan de vzw Villanella een nominatimsubsidie geeft ten bedrage van de 
forfaitaire jaarlijkse canon die bepaald is in de erfpachtovereenkomst. De provincie 
heeft deze nominatimsubsidie effectief elk jaar tot en met 2017 uitbetaald. Vanaf 
2018 echter wordt die overgenomen door Vlaanderen, dat ze voor 2018 en 2019 
ad nominatim inschreef. 

Als gevolg van de gewijzigde taakstelling van de provincies vanaf 1 januari 2018 
wordt het gebouw van De Studio overgedragen aan de stad Antwerpen, die de 
erfpachtovereenkomst overneemt.

Als gevolg van dit alles dient de samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 
aangepast te worden wat betreft de genoemde provinciale nominatimsubsidie en 
wat betreft de bepalingen over de verlenging van de overeenkomst.

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 2014-
2018 tussen de provincie en de vzw Villanella aan te passen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 tussen de provincie Antwerpen en de 
vzw Villanella wordt aangepast als volgt:

- In artikel 3. (Financiële inbreng provincie) wordt de eerste alinea, zijnde de 
zin “De provincie zal jaarlijks een nominatimsubsidie aan Villanella 
inschrijven ten bedrage van de forfaitaire jaarlijkse canon zoals bepaald in 
artikel 3 en artikel 4 van de erfpachtovereenkomst.”, vervangen door: “De 
provincie zal tot en met 2017 jaarlijks een nominatimsubsidie aan Villanella 
inschrijven ten bedrage van de forfaitaire jaarlijkse canon zoals bepaald in 
artikel 3 en artikel 4 van de erfpachtovereenkomst, waarna dit krediet 
overgaat naar de Vlaamse Gemeenschap en de financiële verplichting van de 
provincie ophoudt.”

- In artikel 7. (Duur) worden volgende alinea’s (resp. de tweede en de derde) 
geschrapt: 

“Ruim voor het einde van deze overeenkomst zullen beide partijen 
gesprekken starten omtrent het afsluiten van een nieuwe overeenkomst.”;

“Indien bij het verstrijken van deze samenwerkingsovereenkomst geen 
nieuwe overeenkomst in werking treedt, wordt de huidige 
samenwerkingsovereenkomst verlengd met maximaal één jaar.”


