
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 4 december 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/4 APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Meerjarenplan 2020-
2025 en Kredieten 2021. Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 23 november 2017 de oprichting van het 
autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum goedgekeurd. Dit 
provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2018 operationeel.

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht:

“Het APB GKC heeft tot doel om de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal 
beleid zorgeconomie, -innovatie en –arbeidsmarkt mede in te vullen. APB GKC is 
het centrum voor anders leren, anders werken en innoveren in de zorg met als 
prioritaire focus (thuis)zorg, voor de huidige en toekomstige professionals van de 
private en publieke sector. Het centrum wordt uitgebouwd in nauwe samenwerking 
met diverse partners.”

Projecten, activiteiten en dienstverlening, al dan niet in samenwerking met 
partners, opstarten, faciliteren en beheren in zoverre die inspelen op huidige en 
toekomstige noden met betrekking tot de arbeidsmarkt in de zorgsector, behoort 
tot de corebusiness.”

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 6,9 VTE voorzien. 
Het organogram wordt als bijlage toegevoegd.

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 : 183.074,00 EUR

- 2022 : 186.720,00 EUR

- 2023 : 190.438,00 EUR



- 2024 : 194.232,00 EUR

- 2025 : 198.100,00 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 23 november 2017 houdende goedkeuring 
van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf Gouverneur 
Kinsbergencentrum;

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020 -2025 en de kredieten 2021 
door de raad van bestuur van het APB GKC  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 GKC.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf GKC voor de realisatie van 
de doelstellingen in 2021 een dotatie van 183.074,00 EUR zal ontvangen.


