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Agenda nr. 2/4 Budget 2021. Verdeling van verdeelkrediet inclusieve 
economie (V). Goedkeuring.

1. Bevoegdheid

Art. 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005.

2. Juridische context

Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het Koninklijk 
Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht evenwicht van de 
begroting.

3. Feitelijke context en verantwoording

In het budget 2021 werd onder het verdeelkrediet “inclusieve economie (V)” (ARK-
code: 6490200, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies) ramingsnummer 
MJP000418 – We stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een 
provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor 
de meest kwetsbaren – een krediet van 340.000 EUR ingeschreven.

Aan Kempens Landschap vzw, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, wordt een 
subsidie ten bedrage van 227.000 EUR toegekend als tussenkomst in het project 
‘Landschapsdokters’. 
Dit project behelst het onderhoud van domeinen van Kempens Landschap in kader 
van natuur-, bos- en landschapsbeheer. De werken worden uitsluitend uitgevoerd 
door een organisatie werkzaam in de sociale economie. 
Ter formalisering werd er een samenwerkingsovereenkomst tussen Kempens 
Landschap, Provincie Antwerpen en de betrokken lokale besturen m.b.t. de 
‘Landschapsdokters’ opgemaakt. In deze overeenkomst wordt de manier van 
samenwerken tussen Kempens Landschap, provincie Antwerpen en de betrokken 
lokale besturen vastgelegd voor het realiseren van het initiatief ‘Landschapsdokters’ 
voor de periode 2020-2024.
De financiering van de ‘Landschapsdokters’ werd doorheen de jaren gedragen door 
een klaverbladfinanciering van diverse partners: de Vlaamse overheid via Vlaamse 
WSE subsidies, de bijdrage van Kempens Landschap, de gemeentelijke bijdragen en 
de provinciale bijdrage vanuit het beleidsdomein inclusieve economie.

Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).



SDG  8.  Eerlijk werk en economische groei 

SDG-subdoelstelling 8.5. Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 
tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge 
mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van 
gelijke waarde.

4. Procedurele vormvereisten

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 april 2021.

5. Financiële aspecten

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van dit krediet aan uw raad ter 
goedkeuring voor te leggen:

Ramingsnummer MJP000418 – We stimuleren een streekgerichte aanpak voor 
de uitbouw van een provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke 
trajectomkadering voor de meest kwetsbaren.

 Kempens Landschap vzw (project Landschapsdokters):

 Nog te bestemmen krediet

227.000 EUR

113.000 EUR

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC “inclusieve economie (V)” (ARK-code: 6490200, ARK-
omschrijving: niet-nominatieve subsidies) ramingsnummer MJP000418 – We 
stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een provinciedekkend 
aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor de meest 
kwetsbaren – goed te keuren.

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder “inclusieve economie (V)” (ARK-code: 6490200, ARK-
omschrijving: niet-nominatieve subsidies) ramingsnummer MJP000418 – We 
stimuleren een streekgerichte aanpak voor de uitbouw van een provinciedekkend 
aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke trajectomkadering voor de meest 
kwetsbaren – goed ten bedrage van 340.000 EUR.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer MJP000418 – We stimuleren een streekgerichte aanpak voor 
de uitbouw van een provinciedekkend aanbod werkplaatsen en de noodzakelijke 
trajectomkadering voor de meest kwetsbaren.

 Kempens Landschap vzw (project Landschapsdokters):

 Nog te bestemmen krediet:

227.000 EUR

113.000 EUR


