
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 november 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/3 Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 
'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Aanwending 
krediet. Goedkeuring.

Actieplan: We ondersteunen de ontwikkelingsprojecten in het Zuiden die bijdragen 
tot duurzame ontwikkeling en verbreding van het draagvlak voor internationale 
solidariteit en maken deze bekend.

Actie: We verschaffen financiële steun en inhoudelijk advies aan 
ontwikkelingsprojecten van derden met een educatieve werking op bovenlokaal 
niveau binnen onze provincie.

RN: 2018170019 (Zuidwerking)
RN: 2018140254 (Noodhulp)

In het goedgekeurde budget 2018 van de provincie is, onder artikel 160/64010126 
een krediet van 1.383.200 EUR uitgetrokken voor ‘subsidiëring van ontwikkelings-
samenwerking’. Dit krediet omvat alle subsidies voor het mondiaal beleid.

Op 25 januari 2018 keurde de provincieraad de aanwending van dit bedrag goed, 
2.200 EUR was nog onbestemd.

Intussen kreeg de dienst Mondiaal Beleid een noodhulpvraag van Oxfam-Solidariteit 
en een nieuwe subsidievraag van 11.11.11 voor de 11-actie van 2018.

De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met de volgende aanwending:

1. Noodhulpsubsidie van 20.000 EUR voor Oxfam-Solidariteit voor de 
slachtoffers van de Ebola-uitbraak in DR Congo. Een bedrag van 17.800 EUR 
wordt hiervoor verschoven vanuit het budget dat bestemd werd voor 
mondiale evenementen ter bekendmaking van de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (reglement) 

2. Subsidie van 42.000 EUR voor 11.11.11, voor de 11-actie van 2018. 
Hiervoor worden 3 bedragen verschoven: 10.030 EUR van de mondiale 
evenementen ter bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen 
(reglement); 3.917 EUR van de gemeentelijke projecten van 
ontwikkelingseducatie (reglement); 25.853 EUR van de werkingsmiddelen 
van DMB en de 2.200 EUR die nog onbestemd was wordt eveneens 
toegevoegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 2018.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op het voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met de volgende aanwending van het artikel 160/64010126 
‘subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het budget 2018:

 Noodhulpsubsidie aan Oxfam-solidariteit: 20.000 EUR
 Subsidie aan 11.11.11: 42.000 EUR


