
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/1 Budget 2017. Verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0550: Subsidie met betrekking tot 
arbeidszorg (R)/ Werkgelegenheid. Goedkeuring.

In het budget 2017 werd onder de budgetsleutel 2017/64900000/21/0550 
Ramingsnummer 2017160224 “subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/ 
Werkgelegenheid” een krediet van 286.000 EUR ingeschreven

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0550 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017160224: A Arbeidszorg. We voeren een impulsbeleid door 
de creatie van nieuwe arbeidszorgplaatsen en het stimuleren van doorstroom naar 
betaalde tewerkstelling.

Impulsreglement nieuwe arbeidszorginitiatieven: 60.000 EUR

Het betreft een impulssubsidie volgens reglement. Dit reglement werd door de provincieraad 
in zitting van 30 april 2014 goedgekeurd en gewijzigd op 26 januari 2017. Er worden geen 
nieuwe aanvragen voor een basis- of uitbreidingssubsidies meer goedgekeurd. De 
uitbreidingssubsidie wordt enkel uitbetaald aan de projectpromotoren waarvan in 2015 de 
oorspronkelijke aanvraag werd goedgekeurd, en op voorwaarde van positieve evaluatie van 
het voorbije jaar. Het gaat met andere woorden om de uitbetaling van de degressieve 
subsidie voor het derde en laatste werkingsjaar.

Impulsbeleid innovatieve projecten inzake arbeidszorg met focus 
op doorstroom of op het wegwerken van obstakels naar doorstroom:

226.000 
EUR

Dit krediet wordt aangewend op basis van het reglement op de subsidiëring van innovatieve 
projecten op vlak van arbeidszorg waarbij de focus gelegd wordt op doorstroom of op het 
wegwerken van obstakels naar doorstroom. Dit reglement werd door de provincieraad 
goedgekeurd in vergadering van 23 maart 2017.

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2017160224: 
subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R) / Werkgelegenheid goed te keuren.

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

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 
2017/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2017160224;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 
Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 
evenwicht van de begroting;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT

Enig artikel:
De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2017/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2017160224: 
subsidie met betrekking tot arbeidszorg (R)/ Werkgelegenheid goed ten bedrage 
van 286.000 EUR.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017160224: A Arbeidszorg. We voeren een impulsbeleid door 
de creatie van nieuwe arbeidszorgplaatsen en het stimuleren van doorstroom naar 
betaalde tewerkstelling.

Impulsreglement nieuwe arbeidszorginitiatieven: 60.000 EUR

Impulsbeleid innovatieve projecten inzake arbeidszorg met focus 
op doorstroom of op het wegwerken van obstakels naar doorstroom:

226.000 
EUR


