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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/2 Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. 
Toegestane subsidies. Subsidies aan Regionale 
Landschappen & Bosgroepen. Aanwending krediet. 
Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder budgetsleutel 0390/64900000 ‘Subsidie aan 
Regionale Landschappen en Bosgroepen’ een krediet van 1.588.148,00 EUR 
uitgetrokken. Dit machtigingskrediet omvat de werkingssubsidies aan de Regionale 
Landschappen en Bosgroepen voor een bedrag van 1.530.545 EUR.

De verdeling van dit krediet werd op 26 januari 2017 ter goedkeuring voorgelegd 
aan uw raad. Na goedkeuring werden de afzonderlijke werkingssubsidies aan de 
deputatie voorgelegd wat betreft de toekenning en betaling van de subsidie.

In de raad van 26 juni 2017 werd beslist de exploitatie uitgaven van Beleidsdomein 
Leefmilieu (schema B2) te vermeerderen met 200.000 EUR. Het gaat om uitgaven 
in de vorm van subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen 
(Verdeelkrediet) onder de budgetsleutel 0390/64900000 (ramingsnummer 
2017140486).

Deze bijkomende werkingssubsidie van 200.000 EUR betreft meer specifiek een 
bijdrage aan de verbouwing van de pastorie van Oosthoven in Oud-Turnhout ten 
behoeve van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Bosgroep 
Kempen Noord. Zij zullen hier hun nieuw secretariaat vestigen. Door de 
ontwikkeling van het project ‘De Slapende Reus’ (departement Vrije Tijd), dienen 
zij hun huidige huisvesting in de Hoge Mouw te Kasterlee te verlaten.
Binnen deze provinciale bijdrage zitten minstens alle kosten vervat noodzakelijk om 
binnen de Pastorie een kwalitatieve IT infrastructuur aan te leggen die toelaat dat 
de medewerkers performant kunnen ingekoppeld worden in het provinciale IT 
netwerk en haar diverse toepassingen (inclusief GIS).
De resterende middelen kunnen , na aftrek van deze IT kosten, worden ingezet 
binnen de algemene renovatiekosten.

Het budget van 200.000 EUR op de werkingssubsidie dient nog te worden 
toegewezen aan het Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw, die de trekker 
is van het project. Aan uw raad wordt de verdeling van dit extra budget ter 
goedkeuring voorgelegd, onder Budgetsleutel 0390/64900000 - ‘Subsidie aan 
Regionale Landschappen en Bosgroepen’.

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

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt de voorgebrachte herverdeling van het krediet 2017, 
ingeschreven als machtigingskrediet - ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en 
Bosgroepen’:

1.730.545 EUR met volgende begunstigden:

- Regionaal Landschap de Voorkempen vzw: 330.563 EUR
- Regionaal Landschap Rivierenland vzw: 255.816 EUR
- Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw:   79.435 EUR
- Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete vzw: 547.931 EUR
- Bosgroep Antwerpen Noord vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Antwerpen Zuid vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Zuiderkempen vzw: 103.360 EUR
- Bosgroep Kempen Noord vzw: 206.720 EUR

Budgetsleutel 0390/64900000 - 'Subsidie aan Regionale Landschappen en 
Bosgroepen'.


