
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 6 december 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/3 APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Meerjarenplan 
2020-2025 en Kredieten 2020. Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 28 november 2013 de oprichting van het 
autonoom provinciebedrijf Provinciaal Documentatiecentrum Atlas goedgekeurd. Dit 
provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2014 operationeel.

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: 

“De provincie biedt met het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas een 
provinciebreed instrument om alle actoren, zowel intern als extern, actief in de 
beleidsdomeinen onderwijs, werk, welzijn en internationale samenwerking maar 
ook daarbuiten, inhoudelijk en educatief te ondersteunen bij de thema’s van NT2 en 
Nederlandse taalverwerving, gelijke onderwijskansen, diversiteit, mondiale vorming 
en opvoedingsondersteuning. Door inbreng van relevante expertise en acties bij en 
met diverse onderwijs- en arbeidsmarktactoren versterkt het Provinciaal 
Documentatiecentrum Atlas de kwaliteit van hun activiteiten en/of 
beleidsinitiatieven, inclusief het gezamenlijk provinciaal flankerend onderwijs- en 
arbeidsmarktbeleid.”
 
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 8,4 VTE voorzien.  
Het organogram werd toegevoegd als bijlage bij dit besluit.

Tevens bevatten de kredieten 2020 de nodige middelen van 15.000 EUR voor 
verderzetting digitaliseringsproject.

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 : 622.180,00 EUR
- 2021 : 685.623,60 EUR
- 2022 : 699.338,07 EUR
- 2023 : 713.323,79 EUR



- 2024 : 727.590,25 EUR
- 2025 : 742.142,03 EUR

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 november 2019.

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 28 november 2013 houdende goedkeuring 
van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 
Documentatiecentrum Atlas;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 
Documentatiecentrum Atlas;

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020-
2025 door de raad van bestuur van het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas 
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 Provinciaal Documentatiecentrum Atlas.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Provinciaal 
Documentatiecentrum Atlas voor de realisatie van de doelstellingen in 2020 een 
dotatie van 622.180,00 EUR zal ontvangen.


