
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 6 december 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/1 APB Inovant. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. 
Goedkeuring.

Uw raad keurde in vergadering van 25 september 2008 de oprichting van het 
autonoom provinciebedrijf Inovant goed. Dit provinciebedrijf werd op 1 januari 
2009 operationeel.

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “We willen de lokale 
besturen binnen onze provincie een professioneel leernetwerk bieden waar iedereen 
die voor een lokaal bestuur werkt terecht kan voor opleiding, HRM-ondersteuning 
en ervaringsuitwisseling. Wij willen op die manier bijdragen tot competente en 
gemotiveerde medewerkers omdat wij geloven dat zij de sleutel zijn tot de lokale 
bestuurskracht”.

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 
provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 
wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 
voorgelegd aan de provincieraad.
In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 
beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd.

In de kredieten 2020 is een budgettaire personeelsbehoefte van 6,4 VTE voorzien. 
Het organogram is als bijlage toegevoegd.

De kredieten 2020 bevatten ook de nodige middelen voor de voortzetting van de 
huidige werking.

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 
uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 
van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan :

- 2020 : 487.166  EUR
- 2021 :  0  EUR
- 2022 : …  0  EUR
- 2023 : …  0  EUR
- 2024 : …        0  EUR
- 2025 :     0  EUR

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 november.

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf 
werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 28 november 2019.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 25 september 2018 houdende goedkeuring 
van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Inovant;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Inovant;

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020-
2025 door de raad van bestuur van het APB Inovant in zitting van 28 november 
2019; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020 van het 
autonoom provinciebedrijf Inovant.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Inovant voor de realisatie 
van de doelstellingen in 2020 een dotatie van 487.166 EUR zal ontvangen.


