
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 juni 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 5/1 Budget 2018. Subsidie Flankerend onderwijsbeleid. 
Verdeling van krediet. Goedkeuring.

In het budget 2018 is onder machtigingskrediet 731/640 – toegestane subsidies- 
een budget beschikbaar van 140.380 EUR voor het voeren van een provinciaal 
flankerend onderwijsbeleid.

De deputatie stelt voor om via budgetwijziging dit krediet als volgt te verdelen 

- 23.680,84 EUR naar POV voor de extra ondersteuning van een 
belangenbehartiger. Voor het tweede jaar werd beslist in de beleidsgroep 
van onze koepelorganisatie POV dat er nood is aan een extra 
beleidsondersteuner met als taak belangenbehartiging voor het provinciaal 
onderwijs. De heer Luc Coppieters werd voor deze functie voorgedragen. Hij 
volgt het beleidsoverleg op vanuit POV van het kabinet van de minister, het 
departement Onderwijs en de VLOR. Alle provincies gingen akkoord met de 
aanstelling. De loonkost wordt gedragen door alle provincies a rato van het 
aantal leerlingen in het provinciaal onderwijs per provincie.

- 28.199,16 EUR naar APB POA voor de projectmedewerker ondersteuning 
lokale besturen. Sinds dit schooljaar zetten we intensief in op de 
ondersteuning van lokale bij het ontwikkelen van hun flankerend 
onderwijsbeleid. Deze middelen zijn nodig voor de loonkost van de 
projectmedewerker. 

- 35.000 EUR naar APB POA voor het project Techno Trailer. De voorbije jaren 
werd hiervoor een subsidie gegeven aan het RTC maar omwille van 
herkenbaarheid en profilering als provincie Antwerpen is dit project nu 
administratief ondergebracht bij het APB POA. Het bedrag is voor dit jaar 
met 10.000 EUR verhoogd omdat er een heleboel werkzaamheden 
uitgevoerd worden aan de truck en oplegger.

Er blijft dan nog een saldo ter beschikking van 53.500 EUR.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 7 juni 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het budget 2018 van de provincie Antwerpen;

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt om vanuit het budget 2018 subsidies flankerend 
onderwijsbeleid budgetverschuivingen te doen aan APB POA en POV voor het 
bedrag van respectievelijk 63.199,16 EUR en 23.680,84 EUR. Er blijft dan nog een 
saldo ter beschikking van 53.500 EUR.


