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Agenda nr. 3/2 Budget 2018. Exploitatiebudget – Beleidsdomeinen 
Economie, Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 
0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid. Aanwending restmiddelen. Goedkeuring.

Binnen de dienst economie, innovatie en samenleven (DEIS) zijn momenteel 2 
detailhandelsprojecten lopende:

1) EFRO-project ‘Straat in het VIZIER’

‘Straat in het VIZIER’ is een totaalconcept of in actuele winkeltermen een 
conceptstreet waarbij de versterking van het kernwinkelgebied als onderdeel van 
het strategisch commercieel plan van de gemeente/stad de rode draad is. De 
conceptstreet zal m.a.w. voorzien in een pro-actief beleid én acties. ‘Straat in het 
VIZIER’ zet in op een dynamische wisselwerking tussen enerzijds het verbeteren 
van het ondernemingsklimaat door middel van gerichte bundeling van acties door 
de lokale overheid op een ondernemende straat als geheel en anderzijds bundeling 
en stimulering van handelaars en eigenaars om in een concept van ‘collaboratieve 
economie’ te stappen, zodat iedereen er beter van wordt. Het project ‘Straat in het 
VIZIER’ is een intergemeentelijk-provinciaal project met de gemeenten/steden 
Geel, Mol, Hoogstraten, Herentals en Heist-op-den-Berg en de provincie Antwerpen, 
waarbij APB PSES het promotorschap opneemt.

2) Strategisch project ‘Baanbrekend winkelen – N10’

Het strategisch project ‘Baanbrekend winkelen’ – Ruimtelijke optimalisatie 
voor een leefbare steenweg N10’ is een vervolgtraject op het EFRO Vlaanderen-
project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’. Met de steun van EFRO bundelden 
de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant hun krachten om te 
zoeken naar een langetermijnvisie voor de problematiek van de baanwinkels. De 
steenweg N10 diende als model voor de opbouw van deze intergemeentelijke en 
interprovinciale visie.
Dit (nieuw) strategisch project moet ervoor zorgen dat deze intergemeentelijke en 
interprovinciale visie wordt omgezet in gebiedsgerichte actieplannen dat 
verscheidene beleidsdomeinen combineert: economie – ruimtelijk beleid en 
mobiliteit. Het strategisch karakter van dit project is groot omdat het uitvoering 
geeft aan complexe, bovenlokale problematieken. De optimale en innovatieve 
invulling van de cluster is de hefboom voor de herstructurering van de steenweg 
N10, de versterking van de open ruimte errond en de versterking van de 



omliggende kernen. Dit project is ingediend ter subsidiëring bij het departement 
Omgeving van de Vlaamse Overheid in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen.

Om te voldoen aan de co-financieringseisen in beide detailhandelsprojecten wordt 
aan uw raad gevraagd om hiervoor de restmiddelen van het verdeelkrediet 
economie aan te wenden via een overdracht van deze middelen naar het APB 
Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (PSES). Het APB PSES neemt 
voor het departement Economie, Streekbeleid en Europa immers een 
ondersteunende rol op bij de uitvoering van provinciaal beleid als beheerder van 
provinciale middelen. Bij APB PSES zullen deze restmiddelen geboekt worden op 
een afzonderlijke daartoe bestemde balansrekening (‘Straat in het VIZIER – 
Baanbrekend winkelel-N10’: rekeningnummer 48010013 en analytische code 
210600810401300), zodat dit geen invloed heeft op het werkingsresultaat van APB 
PSES zelf.  

Voor de aanwending van de middelen gelden volgende afspraken:

 cofinanciering bij Europese (‘Straat in het VIZIER’) of Vlaamse projecten 
(‘Baanbrekend winkelel-N10’): de beleidsdienst economie, innovatie en 
samenleven (DEIS) stelt een volledig subsidiedossier samen dat beantwoordt 
aan de reglementering voor provinciale subsidies en de wet op de 
reservevorming. De directeur van DEIS richt een schriftelijk verzoek aan het 
Directiecomité van APB PSES om goedkeuring te vragen voor de uitbetaling. 
Op basis van deze goedkeuring kan APB PSES vervolgens overgaan tot 
rechtstreekse betaling aan de begunstigde.

In het budget 2018 is onder “We versterken het impulsbeleid economie”, 
actienummer 2018160421, ramingsnummer 2018160135, budgetcode 
2018/64900000/21/0500 Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid (V) 
een verdeelkrediet voorzien van 861.936,00 EUR. Op het verdeelkrediet economie 
werd in totaal 820.635,00 EUR toegewezen. Er is aldus een restbudget van 
41.301,00 EUR.

Uw raad wordt voorgesteld om dit restbudget voor in totaal 41.300,00 EUR 
(Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid) over te dragen naar het APB 
Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (APB PSES) ten behoeve 
van de projecten detailhandel (‘Straat in het VIZIER’ en ‘Baanbrekend winkelen – 
N10’). 

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met de overdracht van een bedrag van 41.300,00 EUR uit het 
budget 2018/64900000/21/0500 (V) Subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid (ramingsnummer 2018160135) voor projecten detailhandel naar het APB 
Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (PSES). De middelen 
worden bij APB PSES geboekt op een afzonderlijke daartoe bestemde 
balansrekening (‘Straat in het VIZIER’ – ‘Baanbrekend winkelen - N10’: 



rekeningnummer 48010013 en analytische code 210600810401300), zodat dit 
geen invloed heeft op het werkingsresultaat van APB PSES zelf.


