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Agenda nr. 3/5 APB Hooibeekhoeve. Budget 2018 en meerjarenplan 2019-
2020. Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 26 september 2013 de oprichting van het 
autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd 
met ingang van 1 januari 2014 operationeel.

Overeenkomstig de statuten heeft het autonoom provinciebedrijf als missie:

De provincie streeft naar slimme economische en innovatieve specialisaties en 
speelt hiermee in op zowel het Europese als het Vlaamse beleid. We moedigen 
innovatie en ondernemerschap aan door kennisontwikkeling en innovatie te 
ondersteunen via de eigen provinciale instellingen, samenwerkingen met 
kennisinstellingen en door het uitwerken van de bestuurlijke randvoorwaarden. 
We vertrekken hierbij steeds vanuit een maatschappelijke of economische 
uitdaging en streven via samenwerking een doelmatige oplossing na.

De acties omvatten het praktijkgericht onderzoek op melkvee en voedergewassen 
met het oog op de verduurzaming van de sector op economisch, ecologisch en 
sociaal vlak. Daarnaast wordt ingezet op gebiedsgerichte waterkwaliteit met het 
oog op het behalen van de doelstellingen van het mestactieplan.

Een breed maatschappelijk draagvlak is een essentiële voedingsbodem om 
verdere economische ontwikkeling in balans met het maatschappelijk welzijn te 
realiseren. De provincie is het intermediair bestuur bij uitstek om het imago van 
de economische spelers te ondersteunen. De provincie informeert en sensibiliseert 
burgers, lokale besturen en onderwijsinstellingen over de maatschappelijke 
relevantie van het socio-economisch weefsel. Door middel van een educatief 
programma, gericht op scholieren, burgers en andere geïnteresseerden werkt de 
Hooibeekhoeve mee om een objectief en realistisch beeld weer te geven van de 
melkveehouderij in al haar facetten. Gegidste rondleidingen op de site zelf maken 
steeds onderdeel uit van dit programma.

Door het opmaken van erfbeplantings- en landschapsbedrijfsplannen voor 
professionele land- en tuinbouwers in onze provincie zorgt de Hooibeekhoeve 
ervoor dat de beeldkwaliteit op het platteland verhoogt met aandacht voor 
kennisoverdracht naar en interactie met andere overheden.

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt dat de deputatie jaarlijks aan de 
provincieraad volgende documenten m.b.t. het budget ter goedkeuring voorlegt:

- Het meerjarenplan van het APB met doelstellingen en actieplannen;



- Het budget van het APB met de acties ter uitwerking van de doelstellingen 
en actieplannen;

- Het organogram van het APB vindt u terug bij de budgettoelichting op het 
intranet.

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 
realisatiegraad op te volgen.

In het meerjarenplan en het budget worden de financiële consequenties voor de 
genomen beleidskeuzes opgenomen. Beide documenten zijn digitaal toegevoegd.

Voor 2018 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 13,6 
(contractueel) VTE en 8,5 (statutair) VTE nodig.

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 
uitkeert om haar missie en activiteiten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het 
budget van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2018: 986.526 EUR.

In het meerjarenplan is voor het jaar 2019 een bedrag van 1.012.848 EUR als 
dotatie ingeschreven en voor het jaar 2020 een bedrag van 1.033.104 EUR.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 9 november 2017.

Het ontwerp van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2019-2020 van het 
autonoom provinciebedrijf werden door de raad van bestuur goedgekeurd op 23 
november 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het Provincieraadsbesluit van 26 september 2013 houdende goedkeuring 
van de statuten van het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf 
Hooibeekhoeve;

Gelet op de goedkeuring van het budget 2018 en het meerjarenplan 2019-2020 
door de raad van bestuur van het APB Hooibeekhoeve in zitting van 23 november 
2017;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf Hooibeekhoeve voor het 
uitvoeren van zijn budget 2018 een dotatie van 986.526 EUR zal ontvangen.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2019-2020 van het autonoom 
provinciebedrijf Hooibeekhoeve.

Artikel 3:
Goedgekeurd wordt het budget 2018 van het autonoom provinciebedrijf 
Hooibeekhoeve.



Bijlagen:
- Meerjarenplan 2019-2020
- Budget 2018


