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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/4 Budget 2020. Verhoging van de nominatieve subsidie aan de 
kerkfabriek O.L.V.-Kathedraal voor de klimatisatie en de 
brandverzekering en subsidie Kathedraal Mechelen 
brandverzekering. Goedkeuring.

Jaarlijks wordt door de provincie Antwerpen een bijdrage geleverd aan de werking 
van de kerkfabriek O.L.V.-Kathedraal voor de klimatisatie en de brandverzekering 
en aan de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen voor de brandverzekering door 
middel van een op te vragen nominatieve subsidie. 

In de budgetten 2020 van de dienst Architectuur en Vastgoed werd hiervoor 
60.000,00 euro ingeschreven (MJP000267).

Door een late afhandeling van de subsidie aanvraag voor de klimatisatie van de 
O.L.V Kathedraal voor de jaren 2017-2018 hebben we budget van 2020 moeten 
aanspreken om deze kosten te voldoen. Tevens is de aanvraag binnen gekomen 
voor de klimatisatie kosten van 2018-2019. Dit houdt in dat we dit jaar 2x deze 
klimatisatiekosten dienen te voldoen.

De premie van de brandverzekering van de O.L.V Kathedraal is danig gestegen 
sinds 2020. Door de brand van de Notre Dame in Parijs en de wereldwijd grotere 
schades als gevolg van orkanen en bosbranden is de verzekerings- en 
herverzekeringsmarkt zeer op zijn hoede, is een algemene verharding merkbaar en 
daarbij gepaard een hogere premiezetting van toepassing.

Dit resulteert in een ontoereikend budget voor de uitbetaling van deze subsidies.

De dienst Architectuur en Vastgoed vraagt hierbij een verhoging van deze 
nominatieve subsidie in 2020 tot 162.686 euro toe te kennen. (MJP000267)
De nodige budgetten werden hiervoor reeds voorzien binnen de Dienst Architectuur 
en Vastgoed.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 17 september 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Overwegende dat het voorziene budget voor de nominatieve subsidie aan de 
Kerkfabriek voor de O.L.V Kathedraal en de Sint-Romboutskathedraal ontoereikend 
is;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt een verhoging van de nominatieve subsidie aan de Kerfabriek 
O.L.V Kathedraal en Sint-Romboutskathedraal (MJP000267).


