
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/3 Samenwerking met de vzw RURANT.  Overeenkomst. 
Goedkeuring.

RURANT vzw geeft mee uitvoering aan het plattelandsbeleid van de provincie 
Antwerpen.

RURANT vzw ontvangt een nominatieve subsidie van de provincie Antwerpen van 
200.000 EUR voor de uitvoering van het plattelandsbeleid van de provincie 
Antwerpen.

Vanaf 2020 krijgt RURANT vzw een bijkomende taak in de participatiefase van 
dorpentrajecten. Voor deze nieuwe taak wordt een bijkomende subsidie toegekend 
aan RURANT vzw.

Schijf 1 is voorzien in het budget 2020 van de provincie, de bedragen uit schijf 2 
zijn afhankelijk van het aantal dorpentrajecten, daar zij voortkomen uit het bedrag 
dat de gemeenten aan de provincie Antwerpen betalen voor de gevraagde 
dorpentrajecten.

Overzicht van de voorziene subsidies aan RURANT vzw voor 2020:

Subsidie     Bedrag  
Basissubsidie 
RURANT  

Per jaar  
 

200.000 EUR  

Dorpensubsidie schijf 1 
 

  75.000 EUR 

Dorpensubsidie schijf 2, de som van:  
 Fase 1 – per dorp 

 
 

  1 dorp/gemeente     5.800 EUR 
  2 – 3 dorpen/gemeente     5.000 EUR 
  > 3 dorpen/gemeente     4.500 EUR 
 Fase 3 – per dorp, per jaar  
  1 dorp/gemeente     5.000 EUR 
  2 – 3 dorpen/gemeente     4.500 EUR 
  > 3 dorpen/gemeente     3.625 EUR 

Voor de daarop volgende jaren worden de bedragen behouden, behalve voor schijf 
1 gezien de voorziene groei in dorpentrajecten.



De bedragen voor schijf 1 evolueren, zoals voorzien in het budget van de provincie 
Antwerpen, als volgt:

2021: 191.250 EUR
2022: 273.000 EUR
2023: 318.000 EUR
2024: 324.000 EUR
2025: 334.000 EUR

De voorliggende samenwerkingsovereenkomst bundelt de voorwaarden voor beide 
subsidies en legt de modaliteiten van de samenwerking tussen provincie Antwerpen 
en RURANT vzw vast.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 9 januari 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de samenwerking met de vzw RURANT te formaliseren met 
voorliggende samenwerkingsovereenkomst.


