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innovatief project. Goedkeuring.

1. Situering
Op het provinciaal budget 2017 is krediet voorzien voor de subsidiëring van sociale
projecten, op rekeningcombinatie 2017/64900000/21/0909 met Ramingsnummer
2017140511.
Een deel van dit krediet wordt voorbehouden om subsidies toe te kennen op basis
van het reglement impulssubsidie – innovatieve projecten in de welzijns- en
gezondheidssector, door de raad laatst gewijzigd in vergadering van 24 november
2016.
De deputatie kan impulssubsidies tot maximum 10.000 EUR toekennen aan
innovatieve projecten in de welzijns- of gezondheidssector. Impulssubsidies –
innovatieve projecten vanaf 10.000 EUR zijn het voorwerp van voorstellen aan de
provincieraad.
In 2017 komen enkel volgende projectaanvragen in aanmerking voor goedkeuring:
 Projectaanvragen voor de verlenging van een meerjarig project waartoe de
provincie zich in het verleden geëngageerd heeft om dit voort te zetten;
 Projectaanvragen die kaderen in thematische oproepen.
2. Verlenging van een meerjarig project
Wat betreft de sociale impulsprojecten waarvoor een engagement werd aangegaan,
mits positieve inhoudelijke evaluatie en goedgekeurde verantwoording van de
voordien bekomen subsidie, is een aanvraag tot voortzetting van het project
“Uitbouw CO3 provincie Antwerpen: opbouw justitiële luik in de gehele provincie en
verbinding met de aanpak kindermishandeling” door Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling vzw ingediend.
Voorgesteld wordt 65000 EUR ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de
3e fase van dit project:
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling vzw, Professor Claraplein 1,
2018 Antwerpen:
Project: Uitbouw CO3 provincie Antwerpen: opbouw justitiële luik in de gehele
provincie en verbinding met de aanpak kindermishandeling.
Korte historiek

In september 1979 wordt het Vertrouwensartscentrum ‘Kind in Nood’ Antwerpen
(VAC) op initiatief van Professor Clara R. opgestart. Het is het eerste centrum in
Vlaanderen dat hulpverlening aanbiedt in situaties van kindermishandeling.
Na enkele jaren worden ook in de andere provincies Vertrouwensartscentra
opgestart. Kind & Gezin en de Vlaamse Gemeenschap engageren zich om het beleid
voor deze verschillende centra verder uit te stippelen. Met de steun van het
Provinciebestuur Antwerpen worden in 1991 in Mechelen en in 1992 in Turnhout
een antennepost van het Vertrouwenscentrum opgericht in samenwerking met de
lokale partners.
Projectgegevens en kostenraming
Het betreft de verderzetting van een bestaand reeds goedgekeurd project dat de
aanpak van CO3 wil ontrollen naar het gehele gerechtelijke arrondissement.
De totale kosten voor 2017 worden geraamd op 65.000 EUR. Voorgesteld wordt
vanuit de provincie Antwerpen – dienst Welzijn en Gezondheid 65.000 EUR ter
beschikking te stellen.
Motivatie projectencommissie
Het gaat hier over de derde en laatste fase van een reeds eerder goedgekeurd
project. Het project kadert volledig in de uitwerking van de ketenaanpak
intrafamiliaal geweld (IFG) en Family Justice Center (FJC) in de drie
arrondissementen van de provincie. De opdracht wordt uitgevoerd zoals
afgesproken en kent een goede vooruitgang. Doel is om een structurele
samenwerking met alle jeugdmagistraten in de provincie tot stand te brengen en de
aanpak van geweld op kinderen en de aanpak van CO3 gericht op intrafamiliaal
geweld beter op elkaar af te stemmen. Het project wordt sterk opgevolgd en
begeleid, en de Vlaamse overheid heeft zich ondertussen geëngageerd om de
provinciale subsidie vanaf 2018 structureel voort te zetten.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op het provinciedecreet van 30 november 2005;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Enig artikel:
De provincieraad keurt de voorgebrachte aanwending van het krediet op het budget
2017,
ingeschreven
op
het
verdeelkrediet
–
rekeningcombinatie
2017/64900000/21/0909 Ramingsnummer 2017140511 - Subsidies voor sociale
projecten (R) - Innovatieve project voor een bedrag van 65.000 EUR aan
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling vzw goed.

