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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/2 Budget 2019. Werkingsmiddelen/subsidie flankerend 
onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. Goedkeuring.

De stafdienst DOE initieerde drie budgetverschuivingen, om de doelstellingen van 
het Flankerend Onderwijs te kunnen realiseren.

1. In het budget 2019 was onder machtigingskrediet 731/640 – toegestane 
subsidies- een budget beschikbaar van 159.289 EUR voor het voeren van 
een provinciaal flankerend onderwijsbeleid.

In lijn met de intentie om het externe subsidiebeleid FOB af te bouwen en die 
middelen in te zetten op de eigen speerpunten, wordt voorgesteld om deze 
159.289 EUR via budgetwijziging naar APB POA te verschuiven. Deze middelen 
worden niet zomaar toegevoegd aan de dotatie, maar krijgen de volgende 
specifieke bestemming:

 25.000 EUR voor de werking van de Techno Trailer
 110.000 EUR voor de loon- en werkingskosten 2019 van de medewerker 

ondersteuning lokale besturen en de medewerker onderwijsondersteuning
 24.289 EUR naar projecten Onderwijsondersteuning. Deze middelen kunnen 

mogelijk aangewend worden voor de aanstelling van een projectmedewerker 
‘procesbegeleiding lokale besturen in de regio’s Rupelstreek en Turnhout’.

Deze middelen worden bij APB POA ondergebracht op specifieke budgetcodes voor 
FOB en kunnen enkel aangewend worden op vraag van de bevoegde gedeputeerde 
voor FOB (na beslissing van de deputatie).

2. Daarnaast is er van de werkingsmiddelen FOB 2019 nog een restbedrag van 
18.000 EUR ter beschikking.

In 2019 zijn op deze budgetpost geen uitgaven meer gepland, terwijl dit saldo nog 
nuttig kan worden besteed in functie van de projecten FOB die gefinancierd worden 
vanuit het APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen.

We stellen voor om dit bedrag eveneens via budgetverschuiving toe te wijzen aan 
APB POA voor de projecten Onderwijsondersteuning. Deze middelen kunnen 
mogelijk aangewend worden als werkingskosten voor de projectmedewerker 
‘procesbegeleiding lokale besturen in de regio’s Rupelstreek en Turnhout’. Om deze 
middelen effectief te kunnen inzetten zal nog een aparte beslissing van de 
deputatie nodig zijn, op vraag van de bevoegde gedeputeerde voor FOB.



3. Tot slot was er in het budget 2019 een bedrag van 3.000 EUR voorzien voor 
acties met betrekking tot STEM. 

Door de herprofilering van de RTC’s (regionale technologische centra) is dit een 
thema dat nu door hen wordt opgenomen en waarop we vanuit het provinciaal FOB 
geen middelen meer inzetten. Daarom willen we met dit bedrag specifieke 
onderwijsondersteunende projecten van het APB POA bijkomend financieren. Ook 
hiervoor zal eerst nog een voorstel van de bevoegde gedeputeerde voor FOB aan 
de deputatie worden voorgelegd.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 november 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het budget 2019 van de provincie Antwerpen;

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad stemt ermee in om vanuit het subsidiebudget voor flankerend 
onderwijsbeleid 159.289 EUR naar het APB POA te verschuiven. Vanuit het 
werkingsbudget wordt 18.000 EUR naar het APB POA verschoven en vanuit het 
budget werkingsmiddelen STEM verschuift 3000 EUR naar het APB POA. Al deze 
middelen zullen enkel aangewend worden voor specifieke FOB-gerelateerde 
projecten, na een bijkomende beslissing van de deputatie.


