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Toelichtende nota

Agendapunt 10
Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en 
het steunpunt Groene Zorg 2020 - 2025

1ste commissie

DE DEPUTATIE AAN DE PROVINCIERAAD,

Dames en heren,

Heel wat land- en tuinbouwers zijn, naast het vervullen van een opdracht om op een 
duurzame manier kwaliteitsvol  en gezond voedsel te produceren, op zoek naar verbreding 
van hun bedrijfsactiviteiten. Het opnemen van zorgtaken voor mensen uit kwetsbare  groepen 
uit de maatschappij, is daar één element van.

‘Groene Zorg’ is een term die gebruikt wordt voor alle vormen van zorg in een groene 
omgeving. Hierbij gaat het over een bedrijf, vereniging of particulier initiatief waar activiteiten 
van land- of tuinbouwproductie of andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang 
met planten of dieren, benut worden voor activering of beleving van een brede waaier van 
kwetsbare groepen. Zorgboerderijen zijn een vorm hiervan. Hierbij gaat het over actieve 
land- of tuinbouwbedrijven die samenwerken met een welzijnsvoorziening of CLB, of 
rechtstreeks zorg aanbieden. Het betreft zorgbehoevende personen (psychiatrische patiënten, 
mensen met een mentale of fysieke handicap, jongeren met problemen (thuis, instelling, 
school, …) die opgevangen worden in het landbouwgezin gedurende een bepaalde periode. De 
opvang bestaat er uit dat zij meedoen met de activiteiten op de boerderij, rekening houdend 
met hun mogelijkheden.

Het Steunpunt Groene Zorg overkoepelt de werking van zorgboerderijen. Ze staat in voor de 
bekendmaking van de mogelijkheden van groene zorg, de werving van nieuwe zorgboeren, 
het samenbrengen van zorgvraag en zorgaanbod, het ondersteunen en inhoudelijk begeleiden 
van zorgboeren bij de opvang , het opnemen van de administratieve last verbonden aan deze 
werking …

Zorgboeren genieten een beperkte tegemoetkoming, maar die is ontoereikend om de gedane 
inspanningen te compenseren. Het Steunpunt Groene Zorg neemt daarom heel wat lasten van 
zorgboeren over  en is dus onontbeerlijk voor de globale werking.

Om die reden steunt de provincie West-Vlaanderen de werking Groene Zorg sinds 2006. Er 
werden daartoe subsidieovereenkomsten afgesloten voor de periodes 2006-2009, 2009-2012 
en 2013-2019.  



Er ligt nu een nieuwe subsidieovereenkomst voor tussen de provincie West-Vlaanderen en het 
Steunpunt Groene Zorg vzw voor de periode 2020-2025, aansluitend bij de vorige 
overeenkomst en tot het einde van deze legislatuur. Er wordt een jaarlijkse indexering van 
2% toegepast. 

Brugge, 5 maart 2020 

Namens de deputatie,

De provinciegriffier, De gedeputeerde voor landbouw 
en visserij,

Geert ANTHIERENS Bart Naeyaert


