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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2017
Technische correctie verschuiving raming van 
investeringsenveloppe Cultuur naar Vrije Tijd voor diverse 
werken aan Kasteel d’Ursel

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen.
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget – Uitgaven
Verschuiving van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

In het budget 2017 wordt er een technische correctie uitgevoerd die gerelateerd is 
aan een verschuiving van ramingsnummer 2017141001 van Kasteel d’Ursel. 
Kasteel d’Ursel is in 2017 verschoven van departement Cultuur naar departement 
Vrije Tijd. Dat betekent echter ook een verschuiving van de ramingen van 
investeringsenveloppe 06 Cultuur naar 07 Vrije Tijd. Dit laatste is niet gebeurd.

Er is nu een nieuw ramingsnummer 2017002671 aangemaakt onder de 
investeringsenveloppe 07 Vrije Tijd. De middelen worden van ramingsnummer 
2017141001 verschoven naar ramingsnummer 2017002671. Het meerjarenplan 
verschuift eveneens. Dit heeft geen effect op het resultaat op kasbasis of op de 
autofinancieringsmarge.

In dit verslag worden de nodige financiële aanpassingen van het budget voor 2017 
aan uw raad voorgelegd. 

WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGETTEN – UITGAVEN ONROERENDE 
INVESTERINGEN

Kasteel d’Ursel (KDU)

Investeringsenveloppe Cultuur - Uitgaven.



Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 
totaal van 665.319,00 EUR geschrapt als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE06 - Cultuur. Het gaat om uitgaven gerelateerd aan 
onroerende investeringen – ARK-code Gebouwen – gemeenschapsgoederen – 
installaties, uitrusting, werken : aanschaffingswaarde op de budgetsleutel 0680 / 
22110000 (ramingsnummer 2017141001).
Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van de 
verschillende jaren.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Vrije Tijd
A Overhead Kasteel d’Ursel

Investeringsenveloppe Vrije Tijd - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 
totaal van 665.319,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om uitgaven gerelateerd aan 
onroerende investeringen – ARK-code Gebouwen – gemeenschapsgoederen – 
installaties, uitrusting, werken : aanschaffingswaarde op de budgetsleutel 0680 / 
22110000 (ramingsnummer 2017002671).
Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van de 
verschillende jaren.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Vrije Tijd
A Overhead Kasteel d’Ursel

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 januari 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 89 1°b en 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 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC, aangaande 
budgetwijzigingen;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de Investeringsenveloppe IE06 - Cultuur, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 470.319,00 EUR
vermindering van transactiekrediet 2018 met 115.000,00 EUR
vermindering van transactiekrediet 2019 met 80.000,00 EUR



Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 665.319,00 EUR

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen 
– Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 470.319,00 EUR
vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 115.000,00 EUR
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 80.000,00 EUR

Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 665.319,00 EUR


