
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 27 september 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 10/1 Budget 2018. Herverdeling van het krediet onder 
2018/64900000/21/0550 Verdeelkrediet sociale economie 
(V) en Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
(R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring.

1. In uw raad van 25 januari 2018 werd het budget 2018 onder de budgetsleutel 
2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140298 “Subsidiëring 
van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid” toegewezen 
aan het reglement portefeuille sociale economie voor advies en opleiding en het 
reglement innovatieve projecten inclusieve economie.

Niet alle projecten die in het kader van de thematische projectoproep inclusieve 
economie – ter bevordering van de samenwerking tussen sociale en reguliere 
economie – ingediend worden, kunnen met het huidige budget gesubsidieerd 
worden.

Daarom wordt voorgesteld om volgende middelen voor een totaalbedrag van 
179.979 euro te verschuiven naar ramingsnummer 2018140298:
- de niet-bestede middelen uit het krediet “Subsidie met betrekking tot aangepast 

vervoer” onder budgetsleutel 2018/64900000/21/0629/ ramingsnummers 
2018170045 (25.000 euro) en 2018170023 (81.346 euro)

- de niet-voorziene inkomsten wegens de stopzetting van voorgaande projecten 
inclusieve economie voor een totaalbedrag van 73.633 euro

Uw raad wordt gevraagd  het extra budget van 179.979 euro onder budgetsleutel 
2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140298 “Subsidiëring van 
projecten in de sociale economie (R )/Werkgelegenheid” eveneens toe te wijzen aan 
het reglement innovatieve projecten inclusieve economie. 

2. In het budget 2018 is onder de budgetsleutel 2018/64900000/21/0550 
Ramingsnummer 2018140307 “Verdeelkrediet inclusieve economie 
(V)/Werkgelegenheid” een budget ingeschreven van 400.000 euro. In uw raad 
van 25 januari 2018 werd hiervan 250.000 euro toegewezen. Er is een restbudget 
van 150.000 euro dat niet werd toegewezen.

Voorgesteld wordt om de hierboven vermelde niet-bestemde middelen van 150.000 
euro van de subsidies m.b.t. sociale economie over te dragen naar het 
participatiefonds sociale economie bij het APB Provinciaal Secretariaat voor 
Europese Structuurfondsen (APB PSES).



De oprichting van dit provinciaal participatiefonds sociale economie werd door uw 
raad goedgekeurd op 23 september 2010. Het APB PSES neemt voor het 
departement Economie, Streekbeleid en Europa, als beheerder van provinciale 
middelen, een ondersteunende rol op bij de uitvoering van het provinciaal beleid.

We wensen het participatiefonds sociale economie verder in te zetten als een 
investering-ondersteunend instrument voor de sector sociale economie. Dit 
instrument wordt beter bekend waardoor de aanvragen in de pijplijn het huidige 
voorziene kapitaal van 300.000 euro overschrijdt. Deze overgedragen middelen 
kunnen aangewend worden om het participatiefonds Trividend Provincie Antwerpen, 
dat aan sociale economieorganisaties en ondernemers de mogelijkheid biedt om 
een renteloze lening voor investeringen te bekomen, verder uit te bouwen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 6 september 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 
2018/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2018140298 en Ramingsnummer 
2018140307;

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 
Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 
evenwicht van de begroting;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedkeuring wordt gehecht aan de herverdeling van het krediet voor “Subsidiëring 
van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid” Ramingsnummer 
2018140298 waarbij een bijkomend budget van 179.979 euro toegewezen wordt 
aan het subsidiereglement innovatieve projecten inclusieve economie.

Artikel 2:
Goedkeuring wordt gehecht aan de overdracht van 150.000 euro vanuit  
budgetcode 2018/64900000/21/0550, Ramingsnummer 2018140307 naar het 
provinciaal participatiefonds sociale economie binnen APB Provinciaal Secretariaat 
Europese Structuurfondsen (PSES).

Artikel 3:
De provincie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke aanwending van het 
provinciaal participatiefonds sociale economie.


