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Beleidsdomein Welzijn  -  Overdracht en besteding provinciale middelen (3) 

 

Op 20 december 2017 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 204) betreffende de overdracht 

en besteding van de provinciale middelen binnen het beleidsdomein Welzijn. 

 

Uit de cijfers bleek dat een aantal projecten wel en andere niet gecontinueerd worden over 

de jaren heen. De engagementen in het kader van deze projecten dalen van 4.462.624 

euro in 2017 naar 3.607.911 euro in 2018 naar 3.066.092 euro in 2019. 

 

1. Wat gebeurt er in de toekomst met het geld van ‘niet te continueren projecten’? Is dit 

geld dat structureel overkwam en zal dit geld voor eenzelfde soort beleid op Vlaams 

niveau worden gebruikt? 

 

2. Wanneer er eenmalige te continueren engagementen zijn, komen er dan ook slechts 

eenmalig middelen mee over van de provincie naar Vlaanderen of kunnen deze 

middelen in de toekomst op een andere manier worden ingezet? 

 

3. Hoeveel middelen komen er vrij door projecten niet verder te continueren en op welke 

manier zullen deze middelen verder worden ingezet? 

 

4. De provincie werkte vaak met projectoproepen, Vlaanderen zet een aantal van deze 

projecten verder.  

 

Zal Vlaanderen blijven werken met projectoproepen, zodat ook andere projecten zich 

kunnen aanbieden of blijft het geld structureel naar dezelfde projecten gaan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

JO VANDEURZEN  

VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 

 

 

ANTWOORD 

op vraag nr. 299 van 29 januari 2018 

van TINE VAN DER VLOET 

 

 

 

1. De vrije beleidsruimte die ontstaat doordat provinciale projecten niet worden 

gecontinueerd is recurrent en wordt ingezet om Vlaamse beleidskeuzes te 

ondersteunen. In eerste instantie gaat het dan om het versterken van het aanbod van 

de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (zie ook vraag 3). 

 

2. Middelen die in 2018 nodig zijn om een project eenmalig af te ronden, komen vanaf 

2019 recurrent vrij.  

 

3. Het budget van de verevening voor de provinciale bevoegdheden die zijn overgeheveld 

naar het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is (op basis van de 

gecorrigeerde rekening 2014) bepaald op 20,7 miljoen euro. Deze middelen zijn –na 

indexatie- bij begrotingsopmaak 2018 als volgt ingezet: 

 

- Apparaatskredieten (verderzetten van provinciale loon- en werkingskredieten): 9,5 

miljoen euro 

- Vlabzorginvest: 2,5 miljoen euro 

- Beleidskredieten: 9,7 miljoen euro, zowel voor te continueren engagementen als 

voor nieuwe beleidsinitiatieven 

 

4. De continuïteit die Vlaanderen verzekert aan projecten in 2018 is een opstap naar een 

beweging die die projecten maximaal moet doen landen in het reguliere beleid. Het is 

dus de bedoeling het projectmatige karakter van de engagementen af te bouwen. Het 

zijn de processen die gelden in het reguliere beleid van de verschillende sectoren die 

bepalen of met oproepen, subsidiebesluiten, erkenningen, enz. wordt gewerkt.  

 


