
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 oktober 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/1 Budget 2019. Vierde reeks wijzigingen. Aanpassing van de 
dotaties van de autonome provinciebedrijven en de extern 
verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur. 
Goedkeuring.

Besluit goedgekeurd in de raad van 24 oktober 2019

Naar aanleiding van de vierde reeks wijzigingen aan het budget 2019 werd door de 
deputatie in zitting van 3 oktober 2019 beslist tot het overhevelen van bepaalde 
kredieten van het provinciale budget naar het budget van de autonome 
provinciebedrijven (APB’s) en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat 
met vzw-structuur (EVAP’s) of omgekeerd.

In het provinciale budget worden de verminderingen respectievelijk 
vermeerderingen van de kredieten tegengewogen door het verhogen respectievelijk 
verlagen van de dotatie aan enkele provinciebedrijven in het initiële budget van 
2019.

Het evenwicht van het budget blijft evenwel bewaard. Bijgevoegd vindt u het 
schema M2: de staat van het financiële evenwicht per APB of EVAP.

Het gaat om volgende dotatiewijzigingen:

Benaming APB/EVAP B2019 BW4
APB De Warande (WAR) - 50.000,00 EUR
APB Provinciaal Vormingscentrum Malle (PVM) - 200.000,00 EUR
APB Campus Vesta (CVST) - 100.000,00 EUR
APB Inovant (INOV) - 243.133,00 EUR
APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer (PRZ) - 250.000,00 EUR
APB Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) - 125.000,00 EUR
APB Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) - 100.000,00 EUR
APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen 
(PSES)

- 360.000,00 EUR

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas (PDA) - 50.000,00 EUR
APB Gouverneur Kinsbergencentrum (GKC) - 75.000,00 EUR

De wijzigingen in de budgetten van de respectievelijk autonome provinciebedrijven 
en extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-structuur dienen 
voorgelegd te worden aan de provincieraad.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 10 oktober 2019.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 150 van het provinciedecreet, aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 29 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 194 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande budgetwijzigingen;

Gelet op artikel 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Goedgekeurd worden de kredietvermeerderingen en/of –verminderingen bij de 
vierde reeks wijzigingen aan het budget 2019 van de dotaties van de autonome 
provinciebedrijven en de extern verzelfstandigde agentschappen privaat met vzw-
structuur.
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