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Agenda nr. 1/24 SOE. Verdeelkrediet Mondiaal Beleid. Budget 2020. 
2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. 
Goedkeuring.

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

Stafdienst Departement Ontwikkeling en Educatie. Budget 2020. 
2020/64902000/01/0160/SOE. Geraamde aanwending. Goedkeuring.

In het door de provincieraad op 18 december 2019 goedgekeurde meerjarenplan 
2020-2025 van de provincie is voor 2020 onder 2020/64902000/01/0160/SOE een 
krediet van 1. 175.000 Euro uitgetrokken voor “subsidies mondiaal beleid”. Dit 
krediet omvat alle subsidies m.b.t. het mondiaal beleid. 

Het mondiaal beleid van de provincie wordt in het nieuwe meerjarenplan uitgevoerd 
vanuit de stafdienst van het Departement Ontwikkeling en Educatie. 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 vierde pijlers (vrijwilligerswerkingen in 

ontwikkelingssamenwerking) ondersteunen, maar doen dit voortaan via een 
samenwerking met het vierde pijlersteunpunt van 11.11.11.

- We zetten een nieuwe samenwerking op met Unicef.
Dit besluit draagt bij aan deze beleidsdoelstelling: “we realiseren binnen onze 
bevoegdheden de voor ons relevante SDG’s” met als actieplan ‘We nemen de SDG’s 
als kenmerk van het provinciaal beleid en communiceren hierover’.
Met deze subsidies vertalen we de SDG’s 16 –vrede, justitie en sterke publieke 
diensten- en 17 – partnerschap om doelstellingen te bereiken- in concreet beleid. 
We dragen bij aan deze subdoelstellingen: 

SDG-subdoelstelling 16.6: Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante 
instellingen ontwikkelen op alle niveaus.
SDG-subdoelstelling 17.14: Beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling 
versterken

Voorgestelde subsidies



De provincieraad wordt gevraagd om in te stemmen met volgende geraamde 
aanwending van de kredieten:

1. een subsidie van 350.000 Euro voor het vierde pijlersteunpunt van 11.11.11

Met deze subsidie worden ontwikkelingsprojecten van vierde pijlers met zetel of 
werking de provincie ondersteund, voor een totaalbedrag van 300.000 Euro. De 
resterende 50.000 Euro kan gebruikt worden voor een kwaliteitsvolle beoordeling 
en begeleiding van deze vierde pijlers. Een samenwerkingsovereenkomst met 
11.11.11. wordt later ter goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd.

2. subsidies (360.000 Euro) voor de regioprojecten in Guatemala en de Filippijnen

- 220.000 Euro voor het provinciaal regioproject in Guatemala, uitgevoerd door de 
coöperatieve El Recuerdo (conform de samenwerkingsovereenkomst die op 25 
januari 2018 in de provincieraad werd goedgekeurd).
- 140.000 Euro voor het provinciaal regioproject in de Filippijnen, uitgevoerd door 
de Philippines Permaculture Association (conform de samenwerkingsovereenkomst 
die op 22 februari 2018 in de provincieraad werd goedgekeurd).

3. subsidie van 200.000 Euro voor Unicef, voor de bouw van klaslokalen in 
Ivoorkust uit gerecycleerd plastic
Met deze subsidie bouwt Unicef klaslokalen met bouwstenen, die gemaakt zijn van 
gerecycleerd plastic. In Ivoorkust worden daarmee meteen twee problemen 
aangepakt: het tekort aan klaslokalen en de grote hoeveelheden plasticafval. Aan 
de realisatie van deze klaslokalen wordt ook een ‘groen schoolconcept’ gelinkt, met 
aandacht voor het gebruik van zonnepanelen, de aanplanting van tuinen en bomen 
en een sensibilisatieprogramma voor groenere & kindvriendelijke gemeenschappen. 
Daarnaast zorgt de vermindering van afval ervoor dat maatregelen voor een betere 
hygiëne en sanering (WASH) effectiever zijn, met een afname van het aantal 
gevallen van malaria, diarree en longontsteking tot gevolg.

Unicef werkt hiervoor samen met het Colombiaanse Conceptos Plasticos  en 
bouwde in Ivoorkust als een fabriek om de bouwstenen uit gerecycleerd plastic te 
vervaardigen (zie https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-
presse/c%C3%B4te-divoire-lunicef-pose-la-premi%C3%A8re-pierre-dune-usine-de-
briques). Ook met Unicef wordt een samenwerkingsovereenkomst voorbereid en ter 
goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. 

4. werkingsbudget van 15.000 euro voor verkenning bosbouwproject in het Zuiden
We voorzien ook een werkingsbudget om toekomstige bosbouwprojecten in het 
Zuiden voor te bereiden. Het is belangrijk dat een bosbouwproject de 
vooropgestelde doelstellingen in verband met CO2 compensatie realiseert. Dat kan 
enkel als we ook biodiversiteit realiseren en als een bosbouwproject bijdraagt aan 
de ontwikkeling van de lokale bevolking, zodat die het bosbouwproject ook als een 
meerwaarde ervaren. 
Het werkingsbudget zal zeker ook ingezet worden om te onderzoeken of en hoe de 
regioprojecten in de Filippijnen en Guatemala (zie punt 2 hierboven) in de toekomst 
een (deel van het) bosbouwproject kunnen realiseren.

Nog te bestemmen
Er blijft nog een bedrag van 250.000 euro over. Het bosbouwproject in het Zuiden 
zal met deze middelen gefinancierd worden. Hierover wordt later aan de 
provincieraad een voorstel voorgelegd.

Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie op 30 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,
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Gelet op artikel 43 van het provinciedecreet;

Gelet op het verslag van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Er wordt ingestemd met de volgende geraamde aanwending van de 
2020/64902000/01/0160/SOE van het budget 2020:

 Subsidie van 350.000 euro voor het Vierde pijlersteunpunt van 11.11.11.
 Subsidie van 220.000 euro voor het provinciaal regioproject in Guatemala
 Subsidie van 140.000 euro voor het provinciaal regioproject in de Filippijnen
 Subsidie van 200.000 euro voor Unicef
 Werkingsbudget van 15.000 euro, in te zetten voor de verkenning met het 

oog op toekomstige bosbouwprojecten in het Zuiden.


