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Agenda nr. 1/8 Mondiaal Beleid. Budget 2019.Budgetcode 
2019/64900000/16/0160 'Subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking'. Aanwending krediet. 
Goedkeuring.

In het door de provincieraad op 23 november 2018 goedgekeurde budget 2019 van 
de provincie is onder budgetcode 2019/64900000/16/0160 een krediet van 
1.053.200 EUR uitgetrokken voor “subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking”. 
Dit krediet omvat alle subsidies binnen het Mondiaal Beleid. Het mondiaal beleid 
van de provincie ondersteunt gemeenten om een lokaal mondiaal beleid te voeren, 
ondersteunt ontwikkelingsprojecten in het Zuiden, stimuleert en realiseert een 
educatief aanbod en geeft vorm aan de voorbeeldfunctie van de provincie omtrent 
Fairtrade en de globale duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De provincieraad stemde op 28 februari 2019 in met de verdeling met deze 
geraamde aanwending van de kredieten van de budgetcode 
2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het 
budget 2019:

 Subsidie van 3.000 EUR aan 11.11.11 voor Zuidprojecten in het kader van 
de 11.11.11 actie

 Subsidies aan ontwikkelingsprojecten in het Zuiden met draagvlak in de 
provincie Antwerpen (reglement) voor een totaalbedrag van 250.000 EUR

 Een budget van 64.200 EUR wordt voorzien voor toelages aan 
vrijwilligersorganisaties in de ontwikkelingssamenwerking (‘vierde pijlers’), 
de hogescholen en universiteiten die samenwerken aan 
ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.

 Subsidie van 220.000 EUR voor het provinciaal zuidproject in Guatemala
 Subsidie van 140.000 EUR voor het provinciaal zuidproject in de Filippijnen, 
 Subsidies aan gemeentelijke projecten van ontwikkelingseducatie 

(reglement): 25.000 EUR
 Subsidie aan de vzw Mooov van 85.000 EUR
 Subsidies aan mondiale evenementen, voornamelijk van gemeenten, ter 

bekendmaking van de duurzame ontwikkelingsdoelen (reglement): 
40.000 EUR

 Subsidies aan bovenlokale mondiale en duurzame festivals (reglement): 
80.000 EUR

 Subsidies aan bovenlokale projecten van ontwikkelingseducatie (reglement): 
12.000 EUR

 Subsidie aan de vzw 11.11.11. voor de uitwerking van projecten van 
ontwikkelingseducatie: 45.000 EUR

 Subsidie aan de vzw Djapo van 15.000 EUR



 Subsdie aan de vzw Studio Globo van 25.000 EUR
 Nominatieve toelage aan de vzw Oxfam Wereldwinkels van 5.000 EUR
 Nominatieve toelage voor de vzw Mundio van 15.000 EUR
 Giften (prijsgeld) aan de laureaten van de Provinciale Prijs voor 

ontwikkelingssamenwerking: 13.600 EUR
 Subsidie aan de vzw Fair Trade Gemeenten van 10.000 EUR

In het licht van de operationalisering van het bestuursakkoord 2019-2024 werd 
vastgesteld dat dit budget niet volledig kan aangewend worden zoals voorzien. Het 
gaat hierbij concreet om het budget van 64.200 EUR, hierboven voorzien voor een 
verder te ontwikkelen samenwerking met het hoger onderwijs.

We stellen voor om dit budget gedeeltelijk te herbestemmen met volgende 
gewijzigde aanwending van de kredieten:
1. een nominatieve toelage aan de universiteit Antwerpen, voor de leerstoel “SDG 
Transitie”, van 30.000 EUR
2. een verhoging van de Subsidies aan bovenlokale projecten van 
ontwikkelingseducatie (reglement) met 5000 EUR, van 12.000 EUR naar 
17.000 EUR
Later dit jaar zal een voorstel omtrent de bestemming van het resterende saldo aan 
de provincieraad worden voorgelegd.

1. een nominatieve toelage aan de Universiteit Antwerpen, voor de 
leerstoel “SDG Transitie”

Met het bestuursakkoord zet de provincie in op de realisatie van de SDG’s: “We 
gaan voor een efficiënt bestuur dat zijn dienstverlening regelmatig evalueert en zijn 
processen durft te herdenken… Een ander[positief gevolg hiervan] is dat 
duurzaamheid als kernwaarde in onze organisatiecultuur, dagelijkse werking en 
beslissingen meer dan ooit wordt meegenomen. De provincie Antwerpen 
onderschrijft de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde 
Naties. Bij elke beslissing van deputatie zullen deze mee in de afweging genomen 
worden.” 

De SDG’s sluiten mooi aan bij de missie en visie van de provincie Antwerpen. We 
dragen vanuit vele beleidsdomeinen bij aan de realisatie van de SDG’s.

Om de realisatie van de SDG’s in onze organisatie mee vorm te geven wenst de 
provincie Antwerpen de oprichting van een Leerstoel “SDG Transitie”, in de schoot 
van het Instituut voor Milieu & Duurzame ontwikkeling (IMDC) van de Universiteit 
Antwerpen te subsidiëren. Hiertoe werd een in overleg tussen provincie Antwerpen, 
UA en AMS een overeenkomst uitgewerkt.

De doelstellingen van de leerstoel zijn
 Ontwikkelen van een onderbouwde SDG-indicatorenset op maat van 

provincies en lokale besturen. Hands-on ontwikkeling van deze 
indicatorenset en  evaluatie van de SDG-impact van de provinciale 
beleidsvoering (halfweg het meerjarenplan). Ook twee lokale 
besturen zullen als proefproject mee betrokken worden bij de 
ontwikkeling van en monitoring via een SDG-indicatorenset.

 Universiteit Antwerpen stelt expertise ter beschikking bij het bepalen 
van de prioriteiten en het koppelen van de provinciale beleidsvoering 
aan de SDG’s.

 Stakeholder assessment volgens de ‘Hexagon issue prioritization’-
tool; minstens bij leidinggevenden



De overeenkomst wordt afgesloten voor een termijn van 3 kalenderjaren. Zij treedt 
in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. Er wordt een 
jaarlijkse subsidie voorzien van 70.000 EUR. Dit budget is voorzien in het MJP van 
de stafdienst leefmilieu. Eenmalig wordt deze bijkomende subsidie voorzien van 
30.000 EUR, zodat in het najaar al een aantal taken kunnen worden uitgevoerd.

2. een verhoging van de Subsidies aan bovenlokale projecten van 
ontwikkelingseducatie (reglement) 

Op deze subsidielijn werden meer subsidiedossiers ingediend dan bij de 
begrotingsopmaak voorzien. Om de huidige ingediende dossiers te kunnen 
subsidiëren, stellen we voor om dit budget met 5000 EUR te verhogen.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 5 september 2019.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Ingestemd wordt met de volgende aanwending van de budgetcode 
2019/64900000/16/0160 ‘Subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking’ van het 
budget 2019:

 Subsidie van 30.000 EUR aan Universiteit Antwerpen voor de leerstoel ‘SDG 
transitie’

 Een verhoging van de Subsidies aan bovenlokale projecten van 
ontwikkelingseducatie (reglement) met 5000 EUR, van 12.000 EUR naar 
17.000 EUR


