
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 oktober 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Kathleen Helsen Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 2/1 Veerkrachtige-dorpentrajecten. Budgetverschuiving 
inkomsten van gemeenten naar Dorpensubsidie Rurant 
2020. Goedkeuring.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Antwerpen en RURANT 
vzw, goedgekeurd door de provincieraad op 23 januari 2020, voorziet Artikel 4.3. 
een aanvullende subsidie in het kader van ‘veerkrachtige dorpen’. Deze subsidie 
wordt uitbetaald in twee schijven:

 schijf 1: een 100% terugvorderbaar voorschot na een gunstige evaluatie van de 
verantwoordingsdocumenten voor de nominatum-subsidie zoals vermeld in 
Artikel 5 door de deputatie van de Provincie.

 schijf 2: een 100% terugvorderbaar voorschot op basis van het aantal 
uitgevoerde dorpentrajecten, na een gunstige evaluatie van de 
verantwoordingsdocumenten zoals vermeld in Artikel 5.2, eerste lid, door de 
deputatie van de Provincie.

Artikel 5.2. vraagt in het lopende jaar een overzicht van de uitgevoerde en lopende 
dorpentrajecten per fase.

Het provincieraadsbesluit van 23 januari 2020 voorziet volgende subsidies voor de 
tweede schijf:

Dorpensubsidie schijf 2, de som van 
1 dorp/gemeente 5.800 euro
2 – 3 dorpen/gemeente 5.000 euro

Fase 1 – per dorp

> 3 dorpen/gemeente 4.500 euro
1 dorp/gemeente 5.000 euro
2 – 3 dorpen/gemeente 4.500 euro

Fase 3 – per dorp, per jaar

> 3 dorpen/gemeente 3.625 euro

RURANT diende op 31 augustus 2020 een overzicht in, samengevat:

Gemeente / dorp Fase Bedrag
Hulshout / Hulshout 1   5.800 euro
Ranst / Ranst 1   4.500 euro
Lille / Wechelderzande 1   5.800 euro
Ranst / Emblem 1   4.500 euro
Mol / Gompel 1   4.500 euro
Mol / centrum 1   4.500 euro



Kalmthout / Achterbroek 1   5.800 euro
Lier / Koningshooikt 1   5.800 euro
Totaal 41.200 euro

De aanvullende subsidie dorpen, schijf 2, wordt daarmee voor het jaar 2020 
vastgelegd op 41.200 euro. 

Zoals voorzien in de samenwerkingsovereenkomst, Artikel 5.2, bezorgt RURANT 
jaarlijks tegen 31 augustus van het volgende jaar de tijdsregistratie van de 
betrokken medewerkers en een voortgangsrapportage ter verantwoording van het 
uitbetaalde 100% terugvorderbare voorschot van deze subsidie.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 24 september 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de aanvullende subsidie dorpen aan RURANT vzw (MJP000479) 
te verhogen met 41.200 euro wat de  subsidie dorpen samengeteld, zowel schijf 1 
als schijf 2, op 116.200 euro brengt in 2020.


