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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/22 SOE. Samenwerkingsovereenkomst met het 4de-
Pijlersteunpunt. Goedkeuring.

AP DOE - Interne werking
AP We nemen de SDG’s als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren 
hierover

Samenwerkingsovereenkomst met het 4de-Pijlersteunpunt. Goedkeuring.

Met het nieuwe mondiaal beleid wordt gekozen voor minder versnippering en 
worden de middelen maximaal ingezet in het Zuiden.  Dit gebeurt volgens vier 
beleidslijnen:

- We zetten, aanvullend op de vermindering van de CO2 uitstoot en de CO2 
compensatie door bosbouw in onze provincie, in op bosbouw in het Zuiden.

- We blijven de regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen ondersteunen.
- We blijven de 4de Pijlers (vrijwilligerswerkingen in 

ontwikkelingssamenwerking) ondersteunen, maar doen dit voortaan via een 
samenwerking met het 4de–Pijlersteunpunt , dienst van De Koepel van de 
Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 VZW.

- We zetten een nieuwe samenwerking op met Unicef.

Eén van deze beleidslijnen focust op de ondersteuning van 4de Pijlers.
We stellen dan ook aan de provincieraad voor een langdurige samenwerking aan te 
gaan met het 4de-Pijlersteunpunt, voor de ondersteuning van de 4de Pijlers met een 
zetel of werking in de provincie Antwerpen. 
Deze samenwerking krijgt vorm in een convenant, als bijlage toegevoegd aan dit 
besluit.

Inzake deze beleidslijn stemde de provincieraad, tijdens de zitting van 20 februari 
2020, reeds in met de volgende aanwending van 2020/64902000/01/0160/SOE 
(MPJ000490) van het budget 2020:

- Subsidie van 350.000 EUR voor het 4de-Pijlersteunpunt.

Met deze subsidie worden ontwikkelingsprojecten van 4de Pijlers met zetel of 
werking in de provincie ondersteund, voor een totaalbedrag van 300.000 EUR. De 
resterende 50.000 EUR kan gebruikt worden voor een kwaliteitsvolle beoordeling en 
begeleiding van deze 4de Pijlers.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 6 februari 2020.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De principes en afspraken van voorliggende samenwerkingsovereenkomst tussen 
Provincie Antwerpen en het 4de-Pijlersteunpunt, dienst van De Koepel van de 
Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11 vzw, worden goedgekeurd en de heer Luk 
Lemmens, eerste gedeputeerde, en de heer Danny Toelen, provinciegriffier, worden 
afgevaardigd om namens het provinciebestuur deze overeenkomst te 
ondertekenen.


