
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2 Budget 2017: 0739-64900000, ramingsnummer 
2017140706 - ondersteuning van activiteiten rond het boek 
in de provincie Antwerpen: aanwending van krediet. 
Goedkeuring.

In het budget 2017 is onder 0739-64900000, ramingsnummer 2017140706, een 
krediet van 30.000 EUR ingeschreven als subsidie ‘ondersteuning van activiteiten 
rond het boek in de provincie Antwerpen’. Dit krediet is ingeschreven als 
verdeelkrediet (V), maar is bedoeld als nominatimsubsidie voor Boek.be, waardoor 
formeel gezien een provincieraadsbesluit nodig is over de aanwending van dit 
krediet.

Toen de provincie jaren geleden startte met de ondersteuning van de Boekenbeurs, 
was dit krediet ad nominatim ingeschreven en was Boek.be de enige beneficiant. 
Toen Antwerpen in 2004 Wereldboekenhoofdstad werd, werd de benaming van dit 
krediet veranderd in “ondersteuning van activiteiten rond het boek in de provincie 
Antwerpen”, en werd het een verdeelkrediet omdat er toen en ook enkele jaren 
nadien, verschillende organisaties een subsidie kregen. Daarover werd telkens 
gerapporteerd aan de provincieraad om het krediet effectief te verdelen. Doordat in 
de jaren daarna Boek.be de enige beneficiant was en bleef, fungeerde het krediet 
als nominatimsubsidie; alleen werd de aanduiding (V) nooit technisch aangepast.

Ook nu is deze subsidie, zoals in de voorgaande jaren, bedoeld voor de vzw 
Boek.be, die hiermee, in samenspraak met DCUL, twee jaarlijkse literaire prijzen 
organiseert: de Herman de Coninckprijs tijdens de poëzieweek in januari en de 
Debuutprijs tijdens de Boekenbeurs in het najaar.

Om administratieve vergissingen te vermijden en recht te zetten, wordt de 
aanwending van dit krediet hierbij formeel ter goedkeuring voorgelegd aan de 
provincieraad.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Overwegende dat een formele provincieraadsbeslissing over de aanwending van 
een verdeelkrediet nodig is;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:



Enig artikel: 
In het budget 2017 wordt het krediet van 30.000 EUR dat is ingeschreven onder 
0739-64900000, ramingsnummer 2017140706 - ‘ondersteuning van activiteiten 
rond het boek in de provincie Antwerpen’, bij aanwending van krediet, integraal 
voorbehouden voor Boek.be.


