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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/3 Budget 2020: Verlaging van de nominatieve subsidie aan de 
Vereniging van Vlaamse provincies. Goedkeuring.

Jaarlijks wordt door provincie Antwerpen, net als door de andere Vlaamse 
provincies, een bijdrage geleverd aan de werking van de Vereniging van Vlaamse 
Provincies (VVP) door middel van een op te vragen nominatieve subsidie. In de 
budgetten 2020 van de Juridische, administratieve en financiële dienst (JAF) werd 
hiervoor 222.781 EUR ingeschreven.

Door de opbrengst van de verkoop van een deel van haar patrimonium heeft de 
VVP dit jaar echter geen werkingssubsidies opgevraagd bij de provincies. 

Binnen de ontwikkelingen voor de Omgevingsvergunning, met interactie met het 
omgevingsloket van Vlaanderen, werd door Vlaanderen een nieuwe release werd 
aangekondigd. Deze nieuwe release heeft een impact op de provinciale 
toepassingen. Daardoor zal het bestuur de beschikbare resources om te 
programmeren in documentum bij  prioriteit naar deze ontwikkelingen dienen te 
verschuiven. Hiervoor wordt op dit moment een bijkomende werklast op de 
ontwikkelingen ingeschat van 75 mandagen. Door deze noodzakelijke beslissing 
komt de ontwikkeling van de Open Data uitwisseling met Vlaanderen in het 
gedrang. Het gaat hier om een verplichting om de data uitwisseling met o.a. de 
besluiten van Deputatie en Provincieraad op een gestructureerde manier aan 
Vlaanderen aan te bieden. 

Aangezien we vanuit de Provincie het engagement voor deze open data 
uitwisselingen moeten opnemen, werd er gezocht naar bijkomende middelen om dit 
tegen eind dit jaar, met een implementatie in productie volgend jaar, op te nemen. 
Dit kan door het engageren van een bijkomende documentum-consultant voor een 
80-tal mandagen of een bedrag van ongeveer 65.000 Euro. 
Wij kunnen het nodige budget van 65.000 Euro dan ook afnemen van de niet-
opgevraagde nominatieve subsidie voor de VVP en toevoegen aan de 
werkingsmiddelen van het Departement ICT, Dienst ICT Projecten & Oplossingen.

Gevraagd wordt een verlaging goed te keuren van de nominatieve subsidie voor de 
werkingskosten van de VVP (JAF) (MJP000249) ter verhoging van de 
werkingskosten van Dienst ICT Projecten & Oplossingen (DIPO) (MJP000006), om 
in de geschatte kosten van 65.000 EUR voor de bijkomende documentum 
consultant te voorzien.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 27 augustus 2020.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het provinciedecreet;

Overwegende dat de nominatieve subsidie voor de werkingskosten van Vereniging 
van de Vlaamse Provincies, in 2020 niet wordt opgevraagd;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: 
Goedgekeurd wordt een verlaging van de nominatieve subsidie aan de Vereniging 
van de Vlaamse Provincies (Jurisiche, administratieve en financiële dienst (JAF-
MJP000249) ten voordele van een verhoging van de werkingskosten van Dienst ICT 
Projecten & Oplossingen (DIPO) (MJP000006).


