
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 februari 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/2 Budget 2019. Verdeling van het krediet onder 
2019/64900000/21/0550: Subsidiëring van projecten in de 
sociale economie (R)/Werkgelegenheid. Goedkeuring.

In het budget 2019 werd onder de budgetsleutel 2019/64900000/21/0550 
Ramingsnummer 2019140298 “Subsidiëring van projecten in de sociale economie 
(R)/Werkgelegenheid” een krediet van 530.000 EUR ingeschreven.

De deputatie heeft beslist volgende eerste verdeling van het krediet onder de 
budgetsleutel 2019/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2019140298 aan uw raad 
ter goedkeuring voor te leggen:

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2019140298: A. Inclusieve economie. We voeren een 
impulsbeleid inclusieve economie. 

 Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/
Werkgelegenheid 400.000 EUR

Voorgesteld wordt om 400.000 EUR te voorzien voor projecten in het kader van het 
reglement “Portefeuille sociale economie voor advies en opleiding” goedgekeurd in 
de provincieraad op 24 november 2016 en het reglement “innovatieve projecten 
inclusieve economie” goedgekeurd in de provincieraad op 23 november 2017. Er 
wordt geen budgettaire verdeling onder de reglementen gemaakt. 

Met de provinciale portefeuille moedigt de provincie organisaties in de sociale 
economie aan om extern bedrijfsadvies in te winnen bij het uitstippelen van hun 
bedrijfsstrategie, bij het ontwikkelen van nieuwe niches of 
samenwerkingsverbanden, of bij het opleiden van haar (midden-)kader.

Met het reglement innovatieve projecten inclusieve economie zet de provincie mee 
zijn schouders onder de tewerkstelling van personen in de onbetaalde arbeid 
(arbeidszorg / arbeidsmatige activiteiten), betaalde arbeid met begeleiding (sociale 
economie) en de doorstroom naar reguliere arbeid. We versterken ook de interne 
en externe werking van organisatie(s) en bedrijven met het oog op een inclusieve 
economie. 

 Nog te bestemmen krediet 130.000 EUR



Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 7 februari 2019. 

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 
2019/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2019140298;

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 2019/64900000/21/0550 Ramingsnummer 2019140298 
“Subsidiëring van projecten in de sociale economie (R)/Werkgelegenheid” goed ten 
bedrage van 530.000 EUR.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

 Reglement innovatieve projecten inclusieve economie en Reglement 
portefeuille

        sociale economie voor advies en opleiding 400.000 EUR

 Nog te bestemmen krediet 130.000 EUR


