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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Rik Röttger Telefoon: 03 240 52 55

Agenda nr. 11/4 Mondiaal Beleid. Budget 2018. Artikel 160/64010126 
'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. 
Samenwerkingsovereenkomst met coöperatieve El Recuerdo 
2018-2027. Goedkeuring.

De provinciale regioprojecten zijn de belangrijkste ontwikkelingsprojecten binnen 
het mondiaal beleid van de provincie Antwerpen. Via deze projecten maken we een 
engagement van internationale solidariteit concreet waar en zetten we in op een 
structurele samenwerking met onze lokale partners met oog op :

- het versterken van de bestuurskracht van lokale besturen in de 
betrokken regio’s,

- het inzetten op regionale ontwikkeling via het versterken van de sociale 
en economische positie van kansengroepen,

- het werken aan afval en milieuproblematieken via sensibilisatie, educatie 
en beleidsondersteuning.

In Guatemala is er sinds 1997 een samenwerking met de coöperatieve El Recuerdo. 
Deze organisatie is in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een referentieorganisatie 
in de Suroriente regio op vlak van educatieprogramma’s, Xinka en Maya-Pocoman 
cultuur, gezondheidsprojecten, milieueducatie en beleidsondersteuning naar lokale 
en departementale overheden.

Desondanks de opgebouwde expertise en bekendheid blijft het voor coöperatieve El 
Recuerdo een uitdaging om de eigen organisatie financieel gezond te houden en 
klaar te stomen voor de tal van nieuwe uitdagingen in het land. Guatemala is een 
heel kwetsbare democratie in de greep van corruptie en criminaliteit, waarbij de 
rechtstaat niet in staat is om de vele mensenrechtenschendingen aan te pakken.  
Er is sprake van een situatie van terugtrekkende nationale staat, die steeds minder 
en minder investeert in elementaire voorzieningen zoals onderwijs en 
gezondheidsdiensten en steeds wantrouwiger staat tegenover actoren uit het 
middenveld. Guatemala is helaas één van de weinige Centraal-Amerikaanse landen 
waar armoedecijfers in stijgende lijn zijn.

In dergelijke woelige sociale en economische context wordt het belang van sterke 
en competente lokale besturen groter en groter.  El Recuerdo is met zijn breed 
aanbod van sociale projecten en zijn beleidsondersteunende projecten dan ook een 
zeer gewaardeerde partner voor de ontwikkelingsagenda van deze besturen in de 
Suroriente regio.



Sinds 1997 heeft het provinciebestuur Antwerpen al 4 programmacycli met de 
coöperatieve EL Recuerdo opgezet en gefinancierd. Van 2015 tot en met 2018 liep 
het vorige programma en  werd de focus gelegd op goed bestuur en 
burgerparticipatie van kansengroepen. Twee van de belangrijkste realisaties van dit 
afgelopen programma waren de opstart van verschillende gemeentelijke 
milieubeleidsplannen in de regio en het opzetten van een intergemeentelijk netwerk 
van vrouwenassociaties die verschillende sociale projecten hebben opgezet zoals 
een microkredietenproject, gemeentelijke verkooppunten voor generische medicatie 
en politieke en sociale vormingen voor meer vrouwenparticipatie in gemeentelijke 
raden.

Ter goedkeuring wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor 10 jaar 
voorgelegd, waarbij enerzijds twee reguliere programmacyclussen van elk 5 jaar 
inhoudelijk worden afgestemd en waarbij een éénmalige investeringssubsidie wordt 
toegekend, met een terugbetalingsplan. Het doel van deze éénmalige subsidie is 
een rollend fonds op te starten voor sociale huisvesting in de regio, waarbij ook de 
mogelijkheid aan de coöperatieve El Recuerdo wordt geboden om zijn eigen 
financiële positie te versterken.

De algemene doelstelling van deze nieuwe samenwerking is ‘het bevorderen van 
duurzame regionale ontwikkeling, door in te zetten op mensenrechten en 
burgerparticipatie, bestuurskrachtversterking en intergemeentelijke samenwerking 
in de bestuursregio Suroriente, die bestaat uit de departementen Jalapa, Jutiapa en 
Santa Rosa in Guatemala’.

De belangrijkste bepalingen van deze overeenkomst zijn:
 De periode: 1 januari 2018 tot 31 december 2027.
 Het budget wordt voorzien op 250.000 euro per jaar onder voorbehoud van 

jaarlijkse goedkeuring door de provincieraad.
 Aangevuld met een éénmalige subsidie van 300.000 euro in 2018, die 

volgens een afbetalingsplan van 9 jaar zal worden herrekend op de reguliere 
financiering. 

 Tevens werd bepaald dat de verantwoording van deze 300.000 EUR zal 
gebeuren in drie fasen conform de planning van het project:

o Eerste fase: Verantwoording van 140.000 euro tegen juni 2018
o Tweede fase: Verantwoording van 80.000 euro tegen juni 2019
o Derde Fase: Verantwoording van 80.000 euro tegen juni 2020

 Het projectkader voorziet activiteiten in 4 specifieke domeinen:
o Het versterken van de maatschappelijke positie en rechten van 

kansengroepen
o Het bevorderen van milieubewustwording en het activeren van de 

lokale gemeenschappen inzake klimaatsverandering en 
afvalpreventie.

o Het stimuleren van regionale ontwikkeling in de Suroriente regio.
o Werken aan bestuurskrachtversterking als transversale doelstelling 

met het oog op een verbetering van maatschappelijke 
dienstverlening en lokale democratie.

 De verantwoordelijkheden van elke partner worden omschreven.
 En de specifieke bepalingen voor verslaggeving, overleg, conflictregeling en 

informatiebeheer worden omschreven.

Goedkeuring wordt gevraagd om deze overeenkomst te laten ondertekenen door de 
heren provinciegriffier Danny Toelen en gedeputeerde Rik Röttger.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 4 januari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met de 
coöperatieve El Recuerdo voor de periode 2018-2027.


