PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 18 december 2019
Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens
Agenda nr. 1/1

Telefoon: 03 240 52 65

Mondiaal Beleid. Verankering Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
Samenwerkingsovereenkomst CIFAL. Goedkeuring.

In het door de provincieraad op 23 november 2018 goedgekeurde budget 2019 van
de provincie is onder budgetcode 2019/64900000/16/0160 een krediet van
1.053.200 EUR uitgetrokken voor “subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking”.
Dit krediet omvat alle subsidies binnen het Mondiaal Beleid. De provincieraad
stemde op 28 februari in met de verdeling met deze geraamde aanwending van de
kredieten van de budgetcode 2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van
ontwikkelingssamenwerking’ van het budget 2019. In het licht van de
operationalisering van het bestuursakkoord 2019-2024 werd vastgesteld dat dit
budget niet volledig kan aangewend worden zoals voorzien. Daarom werd in de
provincieraad van 26 september 2019 en de provincieraad van 28 november 2019
beslist om deze middelen gedeeltelijk te herbestemmen. Daarbij werden ook
werkingskosten via budgetcode 2019/61300000/16/0160 herbestemd.
Met het bestuursakkoord zet de provincie in op de realisatie van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s): “De provincie Antwerpen onderschrijft de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties.” De
SDG’s sluiten mooi aan bij de missie en visie van de provincie Antwerpen. We
dragen vanuit vele beleidsdomeinen bij aan de realisatie van de SDG’s, en maken
deze inspanningen ook zichtbaar. In deze context situeert zich de intentie om ons
voor de interne vertaling van een actief SDG-beleid te laten begeleiden. Hiervoor
doen we een beroep op CIFAL, dat hiervoor de nodige expertise heeft.
We stellen dan ook aan de provincieraad voor om een budget van 29.887 EUR
inclusief btw (24.700 EUR exclusief btw) vrij te maken voor de samenwerking met
CIFAL Flanders (externe naam van Antwerp ITCCO Stichting van Openbaar Nut).
Deze samenwerking krijgt vorm in een convenant, dat in de bijlage is toegevoegd.
Overeenkomstig artikel 42,§1,1°, ii van de Wet inzake overheidsopdrachten mogen
overheidsopdrachten door middel van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking geplaatst worden, indien mededinging ontbreekt om
technische redenen. De Antwerp ITCCO Stichting openbaar nut is als enige in België
een erkend VN opleidingscentrum. De stichting werd in juli 2015 officieel erkend
door UNITAR, het in Genève gevestigd trainings- en onderzoeksinstituut van de
Verenigde Naties, als ‘CIFAL’, een volwaardig VN-opleidingscentrum. De externe
naam van Antwerp ITCCO is CIFAL Flanders. De doelstellingen van Cifal Flanders
sluiten aan bij de doelstellingen van de Provincie Antwerpen:

(1) de normen, duurzame ontwikkelingsdoelen en onderzoeksresultaten van
de Verenigde Naties,
(2) de richtlijnen en initiatieven van internationale en multilaterale
instellingen en
(3)
verantwoording,
transparantie,
communicatie
en
stakeholderbetrokkenheid op vlak van vrede en veiligheid, mensenrechten,
duurzame ontwikkeling, (bedrijfs-) ethiek, maatschappelijk verantwoord
ondernemen, sociaal ondernemerschap, goed bestuurlijk beleid en
maatschappelijke solidariteit te promoten en ondersteunen bij bedrijven,
overheden, maatschappelijke organisaties en instellingen, door
(1) draagvlakverbreding, netwerking, kennis- en capaciteitsopbouw
(2) het ontwikkelen van innovatieve leer-, communicatie-,
disseminatie- en sensibiliseringsmethodes en
(3) het ontwikkelen en uitvoeren van vorming, begeleiding en
interactieve 'action learning'
opleidingen en dit zowel lokaal, regionaal, nationaal als globaal.
CIFAL Flanders is onderdeel van UNITAR, de opleidings- en onderzoeksafdeling van
de Verenigde Naties in Genève, en is dan ook opgenomen in de lijst van ‘affiliated
centers’ op de UNITAR-website.
Als partner van CIFAL Flanders krijgt de Provincie Antwerpen, via UNITAR, een
rechtstreekse link met de knowhow en het netwerk van de Verenigde Naties. Voor
deelname aan onze opleidingen kan de Provincie Antwerpen een UNITAR-certificaat
ontvangen. CIFAL Flanders is het enige erkend opleidingscentrum in België dat dit
certificaat kan uitreiken. Daarnaast is CIFAL Flanders is wereldwijd verbonden met
19 andere CIFAL-centra in het CIFAL Global Network. Verder is er contact en
overleg met de belangrijkste internationale initiatieven op vlak van duurzame
ontwikkeling zoals ISO 26000, High Level Political Forum, Global Reporting
Initiative, CSR Europe, ISEAL,…
Tot slot ontwikkelde CIFAL Flanders een eigen methodologie die de Sustainable
Development Goals (SDG’s) kenbaar en toepasbaar maakt in een lokale context
(overheden, bedrijven, vakbonden, NGO’s, universiteiten,…).
Om de beleidsambities omtrent de SDG’s te realiseren werd in de provincie een
projectplan uitgewerkt met drie projectresultaten: (1) de SDG’s kenmerken het
provinciaal beleid in alle domeinen, (2) de beleidsuitvoering worden afgetoetst aan
de SDG’s en waar nodig wordt er bijgestuurd, (3) en de SDG’s inspireren alle
medewerkers en stakeholders.
De samenwerking met CIFAL past in dit laatste projectresultaat, en is in die zin
complementair aan de samenwerking met de Universiteit Antwerpen (leerstoel
SDG-transitie).
Volgende rubrieken worden omschreven in de overeenkomst:
Artikel 1: looptijd van de overeenkomst – tot het einde van 2020.
Artikel 2: overeengekomen bedrag 29.887 EUR.
Artikel 3: inhoud van de samenwerking. De provincie kan via de overeenkomst mee
profiteren van de expertise van CIFAL Flanders.
Artikel 4: communicatie en logovermelding
Artikel 5: betaling en verantwoording. Er wordt voorgesteld om 100% als voorschot
uit te betalen.
Artikel 6: stopzetting samenwerking en terugbetaling – regelt een eventuele
vroegtijdige beëindiging van de samenwerking
Artikel 7: kansen- en duurzaamheidsclausule
Artikel 8: geschillen. Dit artikel is van toepassing bij eventuele geschillen die niet
onderling kunnen opgelost worden.

Deze overeenkomst dient eveneens als aanvraagformulier voor de uitbetaling als
100% voorschot van het vastgelegde bedrag.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 28 november 2019.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Ingestemd wordt met een samenwerking met CIFAL Flanders (externe naam van
Antwerp
ITCCO
Stichting
van
Openbaar
Nut)
inzake
de
duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), voor 29.887 EUR inclusief btw (24.700 EUR
exclusief btw) (via budgetcode 2019/61300000/16/0160).
De principes en afspraken van voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen
het provinciebestuur Antwerpen en CIFAL Flanders worden goedgekeurd en de heer
Jan De Haes, gedeputeerde, en de heer Danny Toelen, provinciegriffier, worden
afgevaardigd om namens het provinciebestuur deze overeenkomst te
ondertekenen.
Artikel 2:
De
voorliggende
samenwerkingsovereenkomst
wordt
goedgekeurd
als
aanvraagdossier ter uitbetaling van het totale subsidiebedrag van 29.887 EUR
inclusief btw (24.700 EUR exclusief btw).

