
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 4 december 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/5 APB Warande. Meerjarenplan 2020-2025 en kredieten 2021. 
Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 26 maart 2009 oprichting van het autonoom 
provinciebedrijf goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met ingang van 1 juli 2009 
operationeel.

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: Het uitbouwen van een open 
en dynamisch cultuurklimaat, door jonge of regionale kunstenaars aan te moedigen 
en door de kunstliefhebber uit te dagen met experiment en vernieuwing. Het 
uitdragen, samen met onze structurele partners, van een breed toegankelijk en 
kwalitatief hoogstaand aanbod voor de Kempen en ver daarbuiten, zodat alle 
mensen de kans hebben tot ontmoeting en cultuurdeelname.

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.

Tevens bevatten de kredieten 2021 de nodige middelen voor onder meer de 
tentoonstelling van de artiest Peter Morrens en het jaarlijks openingsfeest dat een 
traditie is geworden in Turnhout en vele bezoekers trekt.

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 : 3.661.828 EUR
- 2022 : 3.734.869 EUR
- 2023 : 3.809.424 EUR
- 2024 : 3.885.442 EUR
- 2025 : 3.962.980 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 21 
oktober 2020.

De provincieraad van Antwerpen,



Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 maart 2009 houdende goedkeuring van 
de statuten van het autonoom provinciebedrijf De Warande;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf De Warande;

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2021-2025 en de kredieten 2021 
door de raad van bestuur van het APB De Warande  in zitting van 21/10/2020;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

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

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf De Warande voor de 
realisatie van de doelstellingen in 2021 een dotatie van 3.661.828 EUR zal 
ontvangen.


