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2022_SV_00219 Schriftelijke vraag van raadslid Anke Van dermeersch: Noord-Zuid werking / 

ontwikkelingshulp 
 
Indiener(s) 

Anke Van dermeersch 
 
Gericht aan: 

Nabilla Ait Daoud 
 
Tijdstip van indienen  

28 oktober 2022 10:05 
 
Toelichting 

Onze stad doet aan ontwikkelingshulp. Er worden bedragen toegekend via het budget en gedurende de 
loop van de legislatuur via aparte agendapunten op de gemeenteraad. Dit maakt dat het moeilijk is om 
als gemeenteraadslid een globaal overzicht te behouden. 
Daarom deze vragen:  
- Hoeveel geeft de stad was uit aan Noord-Zuid werking (ontwikkelingshulp)? 
- Naar welke landen en NGO’s gaan deze bedragen? 
 
Antwoord 
Geacht raadslid Van dermeersch, 
Hierbij het antwoord op uw vragen. 
Het jaarlijks budget voor ontwikkelingssamenwerking in de legislatuur 2019-2025 bedraagt gemiddeld 535.250 
euro per jaar, inclusief 2,5 VTE. Zonder de personeelsmiddelen mee te rekenen bedraagt het budget jaarlijks 
gemiddeld 317.715 euro.  Enerzijds wordt dit budget aangewend voor ondersteuningsopdrachten via 
afsprakennota’s in vier partnerlanden (Ghana, Congo, Senegal en Marokko), anderzijds is er een 
projectreglement voor projectsubsidies. De middelen voor ontwikkelingssamenwerking worden maximaal 
ingezet voor zuidprojecten om een impact te hebben daar waar het nodig is, een klein budget gaat via het 
projectreglement naar projecten in Antwerpen. 
De projectsubsidies dienen ter ondersteuning voor projecten in ontwikkelingslanden: landen met een laag 
inkomen die op de DAC-lijst staan. Een professionele jury beoordeelt de projecten op basis van vooraf bepaalde 
criteria. Enkel positief beoordeelde projecten krijgen subsidies. 
Tot slot: in de periode 2019-2021 werd het stedelijk budget aangevuld met 140.000 euro federale subsidies als 
onderdeel van een 5-jarig project dat startte in 2017 (totaal van de federale subsidies 2017-2021: 217.194 euro) 
In bijlage bezorg ik u de volgende overzichten: 

• Overzicht budget 2019-2025 
• Toelichting per ondersteuningsontvanger per land (afsprakennota’s) 
• Overzicht van de projectsubsidies tussen 2019 en 2022 

 
Bijlagen bij antwoord 

1. Overzicht afsprakennotas.pdf 
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2. Overzicht budget ontwikkelingssamenwerking 2019-2025.pdf 
3. Overzicht projectsubsidies ontwikkelingssamenwerking 2019-2022.pdf 


