
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 januari 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1 Subsidiekorf Landbouw. Uitzondering projectperiode in het 
kader van de Reglementssubsidie voor initiatieven ter 
bevordering van duurzame en verbrede landbouw. 
Goedkeuring.

De provincieraad keurde op 24 november 2016 het subsidiereglement voor 
‘Initiatieven ter bevordering van de duurzame en verbrede landbouw’ goed. Het 
reglement stipuleert  onder Uitvoering in punt 7.f) dat de uiterste datum van 
uitvoering voor gesubsidieerde projecten 31 december is van het desbetreffende 
budgetjaar.

Het project “Buitenprikkels voor gezinnen” van de feitelijke vereniging 
Buitenprikkels werd door de deputatie goegekeurd op 17 januari 2019 op 
budgetjaar 2019. Op 12 december 2019 werd telefonisch en per mail uitstel 
gevraagd met betrekking tot het dossier SK-LB-201902095 van de feitelijke 
vereniging Buitenprikkels voor het project “Buitenprikkels voor gezinnen”.

Dit subsidiedossier loopt van januari 2019 tot en met december 2019. De actie ter 
afsluiting van het project en promotie van de provinciale subsidie aan het einde van 
het project blijft onuitgevoerd omwille van afstemming met de stad Mechelen. De 
promotor voorziet om de fietslus met een groots evenement in het weekend van 27 
juni 2020 in samenwerking met de stad Mechelen in de kijker te zetten.

De promotor vraagt dus de projectperiode te verlengen. Meer tijd is gegaan naar de 
communicatie en afstemming van dit evenement met de stad Mechelen zodat 
beslist werd het evenement te verhuizen naar zaterdag 27 juni 2020.

De projectperiode wordt beëindigd op 30 juni 2020 en de verantwoording wordt 
conform het Reglement ingediend op ten laatste 30 september 2020.

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

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de Reglementssubsidie voor initiatieven ter bevordering van duurzame en 
verbrede landbouw;

Overwegende dat de promotie van de provinciale subsidie vast onderdeel is bij elke 
projectuitvoering;

Op voorstel van de deputatie,



BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt om de projectperiode te verlengen tot 30 juni 2020 voor het 
project “Buitenprikkels voor gezinnen” van de fv Buitenprikkels.


