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gemeenteraad
Zitting van 14 december 2020
Besluit GOEDGEKEURD
A-punt Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

Samenstelling
de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
de heer Koen Kennis, schepen; mevrouw Jinnih Beels, schepen; mevrouw Annick De Ridder, schepen; de heer 
Claude Marinower, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; de heer Fons Duchateau, schepen; de heer 
Karim Bachar, schepen; de heer Peter Wouters, schepen; de heer Tom Meeuws, schepen; de heer Filip 
Dewinter, raadslid; de heer Gerolf Annemans, raadslid; de heer Jan Penris, raadslid; mevrouw Nahima Lanjri, 
raadslid; de heer André Gantman, raadslid; mevrouw Anke Van dermeersch, raadslid; mevrouw Güler Turan, 
raadslid; de heer Wouter Vanbesien, raadslid; de heer Peter Mertens, raadslid; mevrouw Liesbeth Homans, 
raadslid; de heer Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; mevrouw Mie Branders, raadslid; de heer Joris Giebens, 
raadslid; de heer Johan Klaps, raadslid; mevrouw Caroline Bastiaens, raadslid; mevrouw Danielle Meirsman, 
raadslid; mevrouw Martine Vrints, raadslid; de heer Koen Laenens, raadslid; de heer Franky Loveniers, 
raadslid; mevrouw Peggy Pooters, raadslid; de heer Kevin Vereecken, raadslid; mevrouw Ikrame Kastit, 
raadslid; de heer Imade Annouri, raadslid; mevrouw Yasmia Setta, raadslid; mevrouw Karen Maes, raadslid; 
mevrouw Kristel Somers, raadslid; mevrouw Ilse van Dienderen, raadslid; de heer Nordine Saidi Mazarou, 
raadslid; de heer Mark Tijsmans, raadslid; mevrouw Sevilay Altintas, raadslid; de heer Omar Fathi, raadslid; 
mevrouw Sanne Descamps, raadslid; mevrouw Elisabeth van Doesburg, raadslid; mevrouw Manuëla Van 
Werde, raadslid; mevrouw Nathalie van Baren, raadslid; de heer Patrick Van den Abbeele, raadslid; de heer 
Hicham El Mzairh, raadslid; mevrouw Khadija Chennouf, raadslid; de heer Sam Van Rooy, raadslid; de heer 
Sam Voeten, raadslid; mevrouw Erica Caluwaerts, raadslid; mevrouw Tatjana Scheck, raadslid; de heer Wim 
Jochems, raadslid; de heer Mohammad Nawabi, raadslid; de heer Niel Staes, raadslid
de heer Sven Cauwelier, algemeen directeur

Iedereen aanwezig, behalve:
de heer Mohamed Chebaa Amimou, raadslid; mevrouw Khadija Chennouf, raadslid

61 2020_GR_00771 Onderwijs - Investeringstoelage veiligheidsingrepen voor 
scholen. Reglement - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
In elke werkomgeving en dus ook in onderwijsinstellingen hebben schoolbesturen aandacht voor veiligheid en 
gezondheid met de nadruk op preventie. Deze vormen de sleutelfactoren om het welzijn van 
onderwijsmedewerkers en leerlingen te bevorderen zowel op fysiek als mentaal vlak. Schoolbesturen worden 
hierin geconfronteerd met een groeiend aantal uitdagingen en veranderende regelgeving met betrekking tot 
veiligheid en gezondheid in de werk- en schoolcontext. De stad Antwerpen wil alle schoolbesturen hierin 
bijstaan door op een georganiseerde manier in te zetten op een netwerk van preventie adviseurs om uitdagingen 
te detecteren en tot een gezamenlijke aanpak te komen. Op deze manier wil de stad Antwerpen ervoor zorgen 
dat de beschikbare capaciteit in het onderwijs zowel op korte, middellange als lange termijn behouden blijft. 
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De stad Antwerpen voorziet een financiële ondersteuning in de investeringskost van ingrepen die noodzakelijk 
zijn om de veiligheid en gezondheid van leerlingen en leerkrachten te verhogen of te verbeteren.

De gemeenteraad keurde op 23 november 2020 aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen 
(Belgisch Staatsblad van 6 december 1983). Het nieuwe kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid 
goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41 tweede lid 23°  van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het 
vaststellen van subsidiereglementen.

Argumentatie
Voor de toekenning van investeringsondersteuning wordt aan de gemeenteraad een reglement ter goedkeuring 
voorgelegd. Hierin wordt de aanvraagprocedure, de toekenningsvoorwaarden en het beoordelingskader bepaald. 
Het college beslist over de toekenning.

Uit evaluatie van het vorig reglement bleek dat de beschikbare middelen niet voldoende efficiënt werden 
gebruikt waarvoor ze bedoeld waren. In dit nieuwe reglement wordt hieraan tegemoet gekomen door te werken 
via een oproep, die jaarlijks bepaald wordt door het college op voorstel van de prevant-groep (preventie 
adviseurs van de scholen en werkgroep van de Antwerpse onderwijsraad). Hierdoor worden de beschikbare 
middelen op een meer planmatige en doelgerichte manier ingezet.

Financiële gevolgen
Ja

Strategisch kader
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:
 6 - Lerende en werkende stad

 2LWS02 - Onderwijs
 2LWS0203 - Onderwijscapaciteit

 2LWS020301 - Patrimonium en capaciteit onderwijs

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement voor het toekennen van een ondersteuning voor 
veiligheidsingrepen in scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen goed.

Artikel 2
De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 
Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Toegekende 350.000,00 budgetplaats: 5117000000 wordt opgemaakt 
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investeringstoelagen 
veiligheidsingrepen
 aan schoolbesturen op 
het grondgebied stad 
Antwerpen

EUR per 
kalenderjaar

budgetpositie: 664800
functiegebied: 2LWS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA060869
budgetperiode: 2100, 2200, 2300, 
2400, 2500, 2600

bij 
uitbetalingsbesluit

Bijlagen

1. Reglement_veiligheidstoelage_20201201.pdf



 

 

Ondersteuningsreglement: 

REGLEMENT VOOR EEN 

INVESTERINGSTOELAGE VOOR 

VEILIGHEIDSINGREPEN IN SCHOLEN 

IN DE STAD ANTWERPEN  

1. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verleend door stad Antwerpen. 

2. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 januari 2021. 

3. Einddatum 

Dit reglement eindigt op 31 december 2025. 

4. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden 

voldoen:  

De ontvanger is steeds het schoolbestuur van een erkende kleuterschool, lagere school 

en/of basis- en secundaire school van het gewoon of buitengewoon onderwijs op het 

grondgebied van de stad Antwerpen met uitzondering van het AG stedelijk onderwijs; die 

voldoen aan de voorwaarden voor financiering en/of  subsidiëring door de Vlaamse 

overheid. 

 

De ondersteuning wordt door het schoolbestuur aangevraagd. 

5. Wat komt in aanmerking voor de ondersteuning 

De stad Antwerpen voorziet een financiële ondersteuning  in de investeringskost van 

ingrepen die noodzakelijk zijn om de veiligheid en gezondheid van leerlingen en 

leerkrachten te verhogen of te verbeteren opdat de beschikbare capaciteit in het onderwijs 

behouden blijft op zowel korte, middellange als lange termijn.   
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Deze ondersteuning dient aangewend te worden voor investeringen die boekhoudkundig zijn 

af te schrijven.  

6. Voorwaarden voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning te krijgen moet aan deze voorwaarden worden voldaan: 

De specifieke voorwaarden om de ondersteuning te verkrijgen worden beschreven in een 

oproep. Het college bepaalt jaarlijks voor 1 maart van het lopende kalenderjaar het thema en 

de criteria van de ondersteuning en publiceert deze in een oproep. De oproep omvat 

minstens:  

• het thema; 

• de maximale hoogte van de ondersteuning; 

• de voorwaarden en criteria; 

• de deadlines en uitvoeringstermijnen; 

 

De oproep wordt gepubliceerd op de website www.onderwijsnetwerkantwerpen.be en de 

nieuwsbrief van Onderwijsnetwerk Antwerpen.  

7. Verantwoording 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden en moet daarvoor de 

volgende bewijsstukken indienen: een factuur. 

In het geval van werken met betrekking tot de infrastructuur dienen deze facturen uitgereikt 
te zijn door een erkende aannemer. De facturen moeten gericht zijn aan de betoelaagde en 
moeten minstens onderstaande gegevens bevatten:  
• naam, adres en btw-nummer van de leverancier;   
• naam en adres van de betoelaagde;   
• datum; 
• factuurnummer;   
• gedetailleerde omschrijving van de investeringen die boekhoudkundig afgeschreven 

worden; 
• factuurbedrag, inclusief btw. 
 
Zowel de aanvraag als het aanleveren van de bewijsstukken gebeurt digitaal via de 
verenigingendatabank van de stad Antwerpen (https://onderwijs.csjdatabank.be/). Alle 
communicatie en opvolging over de aanvraag gebeurt via dit platform.  
 

8. Beoordeling van de aanvraag  

De aanvragen worden geëvalueerd door een jury bestaande uit interne en externe experten  

Het college stelt de jury samen. 

De projecten worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:  

• noodzakelijkheid van de ingreep (urgente ingrepen op korte, middellange en lange 

termijn met betrekking tot veiligheid en gezondheid op scholen); 
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• aantonen dat hiervoor geen Vlaamse financiering is voorzien, of andere 

subsidiekanalen voorhanden zijn; 

• duurzaamheid;  

• planmatige aanpak (in hoeverre de ingreep in het globaal preventieplan past); 

• informatiedeling over het thema en de investering. 

9. Maximum bedrag voor de ondersteuning 

De stad Antwerpen voorziet jaarlijks een bedrag voor de toepassing van dit reglement.  

10. Berekeningswijze van de ondersteuning 

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening en moet op basis 

van deze verdeling worden gebruikt:  

Over de hele duurtijd van het reglement kunnen de gezamenlijke schoolbesturen per net niet 

meer krijgen dan 10% bovenop het marktaandeel van het onderwijsnet waartoe het 

schoolbestuur behoort. Het marktaandeel wordt bepaald op basis van de leerlingenaantallen 

in schooljaar 2019-2020 geteld op 1 februari 2020. Het marktaandeel ligt hierbij vast op:  

• 3 % voor het officieel gesubsidieerd onderwijs (OGO)* 

• 18 % voor het gemeenschapsonderwijs (GO!) 

• 79 % voor het vrij gesubsidieerd onderwijs (VGO) 

*uitgezonderd het AGSO 

Bron: Dataloep, Vlaams Ministerie van Onderwijs 

11. Indienen van de aanvraag tot ondersteuning 

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 31 mei van het lopende 

kalenderjaar. Op voorwaarde er resterend budget beschikbaar is, volgt een tweede ronde 

met uiterst indiendatum 31 augustus van het lopende kalenderjaar. 

12. Behandelingstermijn 

De ondersteuningsaanvraag wordt behandeld binnen een termijn van 90 kalenderdagen na 

ontvangst van een volledig dossier. 

13. Termijnen voor rapportering. 

De vereiste rapportering moet ingediend worden binnen een termijn van 45 kalenderdagen 

na realisatie van het voorwerp van de ondersteuning. 

6 / 6

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be


