
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/2 Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot 
aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring.

De provincieraad heeft in zitting van 22 juni 2017 de herverdeling van het krediet, 
subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid, 
ingeschreven in het uitgavenbudget onder 2017/64900000/21/0629, goedgekeurd. 

Niet alle middelen onder ramingsnummer 2017000205: A Aangepast vervoer. We 
bouwen een gebiedsgerichte werking aangepast vervoer uit in de provincie 
Antwerpen. We investeren, samen met de lokale besturen, in de uitbouw van de 
diensten aangepast vervoer (DAV) binnen onze provincie door middel van een 
doorgedreven impulsbeleid, kregen hierbij meteen een bestemming.

Voorgesteld wordt om een bijkomende infrastructuur projectsubsidie vast te leggen 
voor Welzijnszorg Kempen – De Rolmobiel ten bedrage van 25.000 euro.

De vier organisaties in de provincie Antwerpen die erkend zijn als vervoerder 
binnen het decreet tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het 
vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, kunnen 
binnen de termijn van het provinciaal impulsbeleid, immers jaarlijks een 
infrastructuur projectsubsidie aanvragen mits een duidelijke motivering. De 
aankoop van de aangepaste voertuigen gebeurt steeds in een cofinanciering van 
50% met een maximaal bedrag van 25.000€ per erkende vervoerder. 

Voor de overige drie vervoerders was deze subsidie voor het werkingsjaar 2017 
reeds goedgekeurd door de provincieraad. Ondertussen heeft Welzijnszorg Kempen 
ook een gemotiveerde aanvraag ingediend.

De deputatie heeft beslist volgende herverdeling van het krediet onder 
2017/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Ramingsnummer 2017160205: A Aangepast vervoer. We bouwen een 
gebiedsgerichte werking aangepast vervoer uit in de provincie Antwerpen. We 
investeren, samen met de lokale besturen, in de uitbouw van de diensten 
aangepast vervoer (DAV) binnen onze provincie door middel van een doorgedreven 
impulsbeleid.

Subsidies diensten aangepast vervoer (werking):                            21.740 EUR

Aan de organisaties in de provincie Antwerpen die erkend zijn als vervoerder binnen het 
decreet tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen 
met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, wordt een subsidie toegekend ter 



vervollediging van de klaverbladfinanciering die nodig is om tot een sluitende financiering 
van het aanbod te komen. De financiering per vervoerder varieert afhankelijk van de grootte 
van het werkingsgebied en van de grootte van de cofinanciering van de lokale besturen van 
deze regio's. De provinciale impulssubsidie is degressief en loopt maximaal drie jaar. In 2017 
komen nog twee vervoerders in aanmerking voor deze subsidie.

Subsidie Vervoersgebied Antwerpen / ARK vzw: 11.314 EUR

Subsidie Vervoersgebied Brasschaat/Zoersel/Handicar Zoersel vzw:              10.426 EUR

 Infrastructuur projectsubsidies diensten aangepast vervoer:100.000 EUR

De vier organisaties in de provincie Antwerpen die erkend zijn als vervoerder binnen het 
decreet tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen 
met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit, kunnen binnen de termijn van het 
provinciaal impulsbeleid, jaarlijks een infrastructuur project subsidie aanvragen mits een 
duidelijke motivering. De aankoop van de aangepaste voertuigen gebeurt steeds in een 
cofinanciering van 50% met een maximaal bedrag van 25.000€ per erkende vervoerder. In 
2017 vragen volgende vervoerders een infrastructuur project subsidie aan:

Infrastructuur projectsubsidie IMSIR vzw–Rolkar Rivierenland:       25.000 EUR

Infrastructuur projectsubsidie Handicar Zoersel: 25.000 EUR

Infrastructuur projectsubsidie Antwerpse Rolkar vzw:                        25.000 EUR

Infrastructuur projectsubsidie Welzijnszorg Kempen - 
Rolmobiel:                        

25.000 EUR

Wegens de slijtage aan de huidige voertuigen, en omwille van het belang van de continuïteit 
van de dienstverlening, is het nodig te investeren in de vernieuwing van het wagenpark. De 
cofinanciering van één aangepast voertuig is hiervoor nodig.

Nog te bestemmen krediet                                                      104.260 EUR

Ramingsnummer 2017000023: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 
uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer.

Impulsbeleid aangepast vervoer                                                   150.000 EUR
      
Het betreft hier innovatieve projecten op het domein van aangepast vervoer. Dit krediet 
wordt aangewend op basis van het reglement innovatieve projecten aangepast vervoer 
goedgekeurd op de provincieraad van 23 februari 2017. De provinciale subsidie is beperkt tot 
maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 75% van de projectkosten.

Uw raad wordt gevraagd de herverdeling van het krediet 2017/64900000/21/06291 
Ramingsnummers 2017000023 en 2017160205: Subsidies met betrekking tot 
aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid 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 
2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000023 en 2017160205;



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 2017/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2017000023 
en 2017160205: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig 
woonbeleid goed ten bedrage van 376.000 EUR.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2017160205: A Aangepast vervoer. We bouwen een 
gebiedsgerichte werking aangepast vervoer uit in de provincie Antwerpen. We 
investeren, samen met de lokale besturen, in de uitbouw van de diensten 
aangepast vervoer (DAV) binnen onze provincie door middel van een doorgedreven 
impulsbeleid.

 Subsidies diensten aangepast vervoer (werking): 21.740 EUR

Subsidie Vervoersgebied Antwerpen / ARK vzw: 11.314 EUR

Subsidie Vervoersgebied Brasschaat/Zoersel/Handicar Zoersel 
vzw:

10.426 EUR

 Infrastructuur projectsubsidies diensten aangepast vervoer:   100.000 EUR

Infrastructuur projectsubsidies IMSIR vzw – Rolkar Rivierenland: 25.000 EUR

Infrastructuur projectsubsidies Handicar Zoersel: 25.000 EUR

Infrastructuur projectsubsidies Antwerpse Rolkar vzw: 25.000 EUR

Infrastructuur projectsubsidie Welzijnszorg Kempen vzw - 
Rolmobiel:                        

25.000 EUR

Nog te bestemmen krediet 104.260 EUR

Ramingsnummer 2017000023: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 
uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer.

Impulsbeleid aangepast vervoer 150.000 EUR


