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Budget 2019. Verdeling van het krediet onder
2019/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot
wonen (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring.

In het budget 2019 werd onder de budgetsleutel 2019/64900000/21/0629
“subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overige woonbeleid” onder het
ramingsnummer 2019160208 een krediet van 700.000 EUR en onder
ramingsnummer 2019170022 een krediet van 75.000 EUR ingeschreven.
De deputatie heeft beslist volgende eerste verdeling van het krediet onder
2019/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen:
Ramingsnummer 2019160208 : A Wonen. We stimuleren het tot stand komen
van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt
omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen
voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van
bewoners te bevorderen.
Impulsbeleid innovatieve projecten m.b.t wonen:

155.000
EUR

Het betreft hier innovatieve projecten op het domein van Wonen. Voorgesteld wordt
om voorlopig een budget van 155.000 EUR te voorzien voor projecten die kaderen
in het reglement ‘Impulssubsidie voor innovatieve projecten wonen’ dat door de
provincieraad in zitting van 23 februari 2017 goedgekeurd werd.
Nog te bestemmen krediet

545.000
EUR

Ramingsnummer 2019170022 : A Wonen. We stimuleren het tot stand komen
van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt
omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen
voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van
bewoners te bevorderen.
Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden
woningaanpassingen):

75.000
EUR

Aan Landelijke Thuiszorg vzw, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, wordt een subsidie
ten bedrage van 75.000 EUR toegekend als tussenkomst in het advies en de

begeleiding die deze vzw verleent aan inwoners van de provincie Antwerpen om
hun woning aan te passen als gevolg van ziekte, functiebeperking of handicap.
Concreet betekent dit dat de provincie ongeveer 4/5de van de kostprijs van het
individuele advies of de begeleiding ten laste neemt.
Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het
uitgavebudget BBC onder 2019/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2019160208
en 2019170022: subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/Overige woonbeleid
goed te keuren.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 februari 2019.
De provincieraad van Antwerpen,
Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder
2019/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2019160208 en 2019170022;
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:
Enig artikel:
De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het
uitgavebudget BBC onder 2019/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2019160208
en 2019170022: subsidies met betrekking tot wonen (V/R)/ Overig woonbeleid
goed ten bedrage van 775.000 EUR.
Dit krediet wordt aangewend als volgt:
Ramingsnummer 2019160208 : A Wonen. We stimuleren het tot stand komen
van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt
omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen
voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van
bewoners te bevorderen.
Impulsbeleid innovatieve projecten m.b.t wonen

155.000
EUR

Nog te bestemmen krediet

545.000
EUR

Ramingsnummer 2019170022 : A Wonen. We stimuleren het tot stand komen
van een divers en betaalbaar woningaanbod in woonomgevingen waar zuinig wordt
omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen
voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven van
bewoners te bevorderen.
Landelijke Thuiszorg (adviseren en begeleiden
woningaanpassingen):

75.000
EUR

