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Agenda nr. 1/3 Opzegging samenwerkingsovereenkomsten met 
nominatimsubsidietrekkers. Goedkeuring.

De provincie Antwerpen heeft in de afgelopen jaren een aantal 
samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met verschillende organisaties en 
cultuurhuizen betreffende culturele projecten en materies, waarbij een jaarlijkse 
nominatimsubsidie werd bepaald.

De duur van deze samenwerkingsovereenkomsten is wisselend, waardoor er nu met 
het oog op de overdracht van de culturele bevoegdheid van de provincie aan 
andere overheden, een aangepaste benadering nodig is. In een aantal gevallen 
loopt de overeenkomst af eind 2017 en is dus geen verdere actie nodig (zie 
verder). Een aantal andere overeenkomsten heeft een langere looptijd en moet 
opgezegd worden (zie verder). In een paar gevallen moet de overeenkomst 
aangepast worden omdat de samenwerking, met wijzigingen, doorloopt; deze 
worden afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd.

AFLOPENDE OVEREENKOMSTEN

De provincie Antwerpen heeft in 2014 (beslissing provincieraad 27 november 2014) 
een vijftal samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met culturele organisaties in 
het kader van enkele welbepaalde provinciale actieplannen, met bijbehorende 
nominatimsubsidies. Deze overeenkomsten liepen oorspronkelijk af in 2016, maar 
doordat de overdracht van de provinciale bevoegdheden met een jaar vertraging 
ingaat, werden deze overeenkomsten met één jaar verlengd (beslissing 
provincieraad 22 september 2016). Het betreft het volgende. In het kader van het 
provinciale actieplan ‘Serre artistiek talent’ werd een overeenkomst afgesloten met 
de vzw Nekka (10.000 EUR), de vzw Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen 
(40.000 EUR), vzw deSingel (54.000 EUR) en vzw deFilharmonie (75.000 EUR). In 
het kader van het provinciale actieplan ‘Partner bovenlokale cultuur’ werd een 
overeenkomst afgesloten met de vzw Festival van Vlaanderen-Mechelen 
(130.000 EUR).
De betreffende subsidies 2017 werden uitbetaald. Deze overeenkomsten lopen dus 
af eind 2017, zodat hier geen verdere actie nodig is.
Deze subsidies worden door Vlaanderen in 2018 en 2019 ad nominatim 
gecontinueerd. 

OP TE ZEGGEN OVEREENKOMSTEN

Een aantal andere overeenkomsten hebben een langere looptijd. Het betreft:

Stad Mechelen: samenwerkingsovereenkomst 2014-2019 (goedgekeurd door de 
provincieraad op 27 november 2014) voor cultuurprojecten stad Mechelen: subsidie 



van 440.000 EUR (waarvan 350.000 EUR voor Erfgoedcentrum Lamot en 
90.000 EUR voor de ontwikkeling van het regionaal erfgoeddepot). Subsidie wordt 
door Vlaanderen gecontinueerd in 2018 en 2019.

De Roma: samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 (goedgekeurd door de 
provincieraad op 27 november 2014) kaderend in het provinciale actieplan ‘Partner 
bovenlokale cultuur’ en de actie ‘Bovenlokale culturele infrastructuur’; subsidie van 
100.000 EUR. Deze subsidie wordt door Vlaanderen in 2018 en 2019 ad nominatim 
gecontinueerd.

Het Toneelhuis: samenwerkingsovereenkomst 2014-2018 (goedgekeurd door de 
provincieraad op 25 september 2014) in het kader van ‘Serrefunctie 
podiumkunsten’ en ‘Kwaliteitsverhoging amateurkunsten’; twee projectsubsidies 
voor totaal 62.500 EUR. Subsidie wordt door Vlaanderen in 2018 en 2019 
ad nominatim gecontinueerd.

Het Paleis: samenwerkingsovereenkomst 2015-2018 (goedgekeurd door de 
provincieraad op 26 november 2014) in het kader van de beleidsactie ‘Kleuters 
naar theater en museum’; subsidie van 100.000 EUR in 2015 en 2016 en van 
50.000 EUR in 2017 en 2018. Subsidie wordt door Vlaanderen in 2018 en 2019 
ad nominatim gecontinueerd.

Nv De Vlijt/nv Mediahuis: Overeenkomst 2011-2020 voor het digitaliseren en 
digitaal ontsluiten van de historische collectie van de Gazet van Antwerpen en 
Gazet van Mechelen: subsidie van 30.000 EUR (van 2010 tot 2019). Subsidie wordt 
door Vlaanderen in 2018 en 2019 ad nominatim gecontinueerd.

Om te vermijden dat er naar aanleiding van de overheveling naar Vlaanderen 
misverstanden ontstaan over deze overeenkomsten, waardoor de provincie zou 
kunnen geconfronteerd worden met onterechte claims, is het nodig om deze 
overeenkomsten formeel op te zeggen. 
Het opzeggen of beëindigen is gemotiveerd door de overheveling van de 
betreffende culturele bevoegdheid en de bijbehorende kredieten aan Vlaanderen, 
dat de bedoelde subsidies ad nominatim continueert. Deze overeenkomsten 
bepalen ook dat de subsidies slechts gelden “binnen de perken van de ingeschreven 
kredieten”. Aangezien zowel de bevoegdheid als de kredieten vanaf 1 januari 2018 
wegvallen, zijn deze overeenkomsten de facto zonder voorwerp.

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 een aantal lopende 
samenwerkingsovereenkomsten met organisaties en cultuurhuizen formeel te 
beëindigen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:



De samenwerkingsovereenkomsten met de stad Mechelen, De Roma, Het 
Toneelhuis, Het Paleis en Nv De Vlijt/nv Mediahuis worden eind 2017 formeel 
stopgezet.


