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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/10 Verhoging werkingssubsidie aan POV vzw. Goedkeuring.

Dit besluit hoort bij het volgende actieplan en de volgende actie:

Actieplan: We investeren in de uitbouw van een regierol inzake flankerend 
onderwijsbeleid, waarbij we zowel inzetten op de interne regie als op de externe 
regie.
Actie: We bouwen een regierol uit inzake flankeren onderwijsbeleid, waarbij we 
inzetten op zowel externe partners en organisaties als interne provinciale diensten.

De Vlaamse provincies spraken in het verleden volgende regeling af  over de 
subsidiëring van Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw, koepelorganisatie voor het 
Vlaams provinciaal onderwijs:

De provinciale subsidie bestaat uit een vast bedrag van 2.500 EUR, te 
vermeerderen met 1 procent van de door de Vlaamse Gemeenschap aan de 
provincie effectief toegekende wedden- en werkingssubsidies.” Vanaf 2008 werd 
het resultaat van de berekening wel telkens verdeeld in 2 delen: de subsidiëring 
van de werking van POV enerzijds en daarnaast een bedrag dat is voorzien als 
aandeel van de vzw Provinciaal Onderwijs Vlaanderen in de aflossingslast voor het 
kantoorgebouw van de Vereniging van Vlaamse Provincies.

Hieronder een overzicht van de bedragen in euro die de voorbije jaren als subsidie 
aan POV vzw werden uitbetaald:

2014: 25.930,28
2015: 26.517,13
2016: 26.532,82
2017: 26.119,11
2018: 26.162,73

Voor 2019 werd de berekening van het subsidiebedrag gedaan aan de hand van de 
rekening van 2018. Dit resulteert in een bedrag van 28.544,85 EUR. In het 
technische budget 2019 en meerjarenplanning werd echter slechts een (op basis 
van het meerjarenplan) ingeschat bedrag van 27.500 EUR voorzien (budgetcode 
2019/64900000/16/0869) als subsidie aan Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw 
voor de algemene werking 2019, hetzelfde bedrag als in 2018. Het juiste bedrag 
kan namelijk nooit vooraf tijdens de budgetopmaak bepaald worden en krijgen wij 
telkens via een betalingsverzoek (zie bijlage).



Aan uw raad wordt daarom voorgesteld om de reguliere werkingssubsidie aan vzw 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen te verhogen met 1.044,85 EUR, tot een 
totaalbedrag van 28.544,85 EUR.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 juni 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: De provincieraad keurt de voorgestelde verhoging van de 
werkingssubsidie aan POV vzw goed, zodat POV voor het jaar 2019 een bedrag van 
28.544,85 euro ontvangt.


