
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 mei 2018

Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 3/2 Budget 2018. Werkingsmiddelen. Uitgavebudget 
Landbouwbeleid. Wijzigen in nominatim subsidie voor 
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en 
voorlichting Biologische Teelt (CCBT). Goedkeuring.

Een van de doelstellingen van het provinciaal landbouwbeleid is het verhogen van 
kennis en expertise in de landbouwsector om via ondernemerschap, innovatie en 
samenwerking de transitie naar een duurzaam agrocomplex te stimuleren. 
Bijkomend geeft de provincieraad met de resolutie voor bio landbouw (goedgekeurd 
op 26 maart 2016) aan de deputatie opdracht om initiatieven te nemen om de 
sector te informeren over en te sensibiliseren voor bio-landbouw.

Om die redenen vraagt de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid aan de 
provincieraad om een eenmalige subsidie van 5.500 EUR te verlenen aan het 
Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt 
(CCBT vzw) voor de organisatie van de Netwerkdag ‘Techniek in de bio tuinbouw’ 
die zal plaatsvinden in september e.k.

Deze dag is een gezamenlijke organisatie door enkele partners van CCBT en is een 
unieke demonstratie- en informatiedag voor kleine en middelgrote bedrijven uit de 
biologische tuinbouwsector.

Aangezien de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid niet beschikt over een 
verdeelkrediet voor dit soort subsidies wordt aan de provincieraad goedkeuring 
gevraagd om in 2018 van de werkingsmiddelen 5.500 EUR om te zetten in een 
subsidie voor CCBT.

De subsidie volgt qua betalings- en rapporteringsmodaliteiten de procedure van de 
nominatim subsidies. Ze wordt uitbetaald als 100 % terugvorderbaar voorschot en 
verantwoord met een inkomsten- en uitgavenstaat en een activiteitenrapport. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 mei 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Overwegende dat door de dienst op biolandbouw in het landbouwbeleid alsook in 
het plattelandsbeleid versterkt gefocust wordt; 

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt om het bedrag van 5.500 EUR van het uitgavebudget 
2018/64900000/21/0530 voor de actie ‘We ondersteunen de uitbouw van het 
provinciale landbouwbeleid’ (actienummer 2018140580) te wijzigen van 
werkingsmiddelen in nominatim subsidie aan het Coördinatiecentrum 
praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt (CCBT), onder hetzelfde 
actienummer.


