
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 4 december 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2 APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Meerjarenplan 2020-
2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 
autonoom provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 
januari 2014 operationeel.

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “Binnen de grenzen van de 
provinciale mogelijkheden en de maximumcapaciteit hebben alle leerlingen en 
cursisten die dat willen de kans om kwalitatief sterk provinciaal onderwijs te volgen, 
met de nadruk op technisch en beroepsonderwijs en gericht op levenslang en 
levensbreed leren.”

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 
provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 
wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 
voorgelegd aan de provincieraad.
In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 
beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd.

In de kredieten 2021 is een budgettaire personeelsbehoefte van 126,10 VTE 
voorzien.

De jaarlijkse dotatie, die door het provinciebestuur ten behoeve van het autonoom 
provinciebedrijf dient voorzien te worden om haar missie en activiteiten te 
ontwikkelen bedraagt in het meerjarenplan :

- 2021 :  7.627.455 EUR
- 2022 :  7.778.383 EUR
- 2023 :  7.932.330 EUR
- 2024 :  8.089.358 EUR
- 2025 :  8.249.525 EUR

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 12 november 2020.

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025, kredieten 2021 van het autonoom 
provinciebedrijf werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 26 
november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;



Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 
van de statuten van het autonoom provinciebedrijf POA;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf POA;

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020 -2025 en de kredieten 2021 
door de raad van bestuur van het APB POA  in zitting van 26 november 2020;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2021 van het 
autonoom provinciebedrijf POA.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf POA voor de realisatie van 
de doelstellingen in 2021 een dotatie van 7.627.455 EUR zal ontvangen.


