
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 september 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/13 Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale 
erfgoedverenigingen. Samenwerkingsovereenkomsten 2021-
2025. Goedkeuring.

De provincieraad besliste op 28 november 2013 een verdeelkrediet voor te 
behouden voor erfgoedverenigingen die voor één welbepaald soort erfgoed een 
koepelwerking hebben ten gunste van aangesloten leden in de provincie 
Antwerpen.

Van 2014 tot 2020 werd hiervoor een jaarlijks verdeelkrediet in het budget 
voorzien. 

Sinds 2018 werd het budget steeds aangewend voor enkel de volgende 
erfgoedverenigingen voor onroerenderfgoedzorg in de provincie Antwerpen:

2.500,00 EUR voor de vzw Ruimschoots; 
2.500,00 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum;
10.000,00 EUR voor de vzw Levende Molens - werkgroep Kempen-Antwerpen. 

De provincieraad besliste op 25 juni 2020 het verdeelkrediet van het budget 2020 
(35.000,00 EUR) ingeschreven onder budgetcode 2020/64902000/0729, 
ramingsnummer MJP000042, volgens dezelfde verdeling aan te wenden. De 
resterende 20.000,00 EUR wordt aangewend voor de provinciale Erfgoedprijs 2020.

Aangezien steeds dezelfde koepelverenigingen beroep doen op het verdeelkrediet 
voor erfgoedverenigingen willen we hen graag meer perspectief bieden zodat ze op 
langere termijn nieuwe initiatieven in hun werking kunnen ontplooien. De Dienst 
Erfgoed stelt daarom voor om met de drie koepelverenigingen een formele 
meerjarige samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor de rest van het 
meerjarenplan 2020-2025, met ingang van 2021 en met duidelijke afspraken en 
een jaarlijkse subsidie binnen de perken van het goedgekeurde budget door uw 
raad (zie de overeenkomsten digitaal raadpleegbaar in Sindala).

Bijgevolg wordt aan uw raad voorgesteld om van het bestaande verdeelkrediet van 
35.000,00 EUR in het meerjarenplan 2020-2025 met ramingsnummer MJP000042, 
15.000,00 EUR om te vormen naar nominatieve subsidies vanaf 2021 t.e.m. 2025 
volgens de huidige verdeling:

2.500,00 EUR voor de vzw Ruimschoots;
2.500,00 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum;
10.000,00 EUR voor de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen.



Voor deze nominatieve subsidies zijn de volgende ramingsnummers aangemaakt:
1. MJP001181: 2020/64901000/0729 - Nominatieve subsidies/Overig beleid 

inzake het erfgoed (subsidie aan vzw Ruimschoots (N));
2. MJP001182: 2020/64901000/0729 - Nominatieve subsidies/Overig beleid 

inzake het erfgoed (subsidie aan vzw Simon Stevin Vlaams 
Stedenbouwkundig Centrum (N));

3. MJP001183: 2020/64901000/0729 - Nominatieve subsidies/Overig beleid 
inzake het erfgoed (subsidie aan vzw Levende Molens (N)).

Het resterende budget wordt jaarlijks aangewend als prijzengeld voor de 
Erfgoedprijs. Deze prijs wordt georganiseerd volgens de Algemene Bepalingen, 
goedgekeurd door uw raad in de zitting van 26 april 2018. In het meerjarenplan 
2020-2025 is er telkens een budget van 20.000,00 EUR hiervoor voorzien. Aan uw 
raad wordt voorgesteld om naast de bovenvermelde nominatieve subsidies vanaf 
2021, het restbudget voor de periode 2021-2025 te voorzien als prijzengeld voor 
de Erfgoedprijs, op het bestaande verdeelkrediet in het meerjarenplan 2020-2025 
met ramingsnummer MJP000042.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Overwegende dat het aangewezen is om de afspraken met Ruimschoots vzw, 
Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum vzw en Levende Molens vzw te 
formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1: 
De provincieraad keurt de meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 
goed tussen de provincie Antwerpen en Ruimschoots vzw.

Artikel 2: 
De provincieraad keurt de meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 
goed tussen de provincie Antwerpen en Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig 
Centrum vzw.

Artikel 3: 
De provincieraad keurt de meerjarige samenwerkingsovereenkomst 2021-2025 
goed tussen de provincie Antwerpen en Levende Molens vzw.

Artikel 4:
Namens de provincie Antwerpen zullen de overeenkomsten ondertekend worden 
door:

- Luk Lemmens, gedeputeerde  
- Wim Lux, departementshoofd Ruimte Erfgoed en Mobiliteit

Artikel 5: 
Het verdeelkrediet onder de budgetcode 2020/64902000/0729 met 
ramingsnummer MJP000042 in het meerjarenplan 2020-2025 van 35.000,00 EUR 
wordt omgevormd voor de rest van het meerjarenplan (2021-2025) naar enerzijds 
het verdeelkrediet onder de budgetcode 2020/64902000/0729 met 
ramingsnummer MJP000042 voor de provinciale Erfgoedprijs, en anderzijds 



3 nominatieve subsidies onder de budgetcode 2020/64901000/0729 met het 
ramingsnummer MJP001181 voor de subsidie aan de vzw Ruimschoots, het 
ramingsnummer MJP001182 voor de subsidie aan de vzw Simon Stevin Vlaams 
Stedenbouwkundig Centrum en het ramingsnummer MJP001183 voor de subsidie 
aan de vzw Levende Molens – werkgroep Kempen-Antwerpen, volgens de huidige 
verdeling:
2.500,00 EUR voor de vzw Ruimschoots;
2.500,00 EUR voor de vzw Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum;
10.000,00 EUR voor de vzw Levende Molens vzw – werkgroep Kempen-Antwerpen;
20.000,00 EUR voor de provinciale Erfgoedprijs.


