
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 0/2 Rapport uitvoering budget 2016.  Kennisgeving.

In vergadering van heden wordt aan uw raad het rapport over de uitvoering van 
het budget 2016 / het rapport over de uitvoering van het budgethouderschap 
2016 / het rapport van de financieel beheerder over de beheerscontrole van het 
budget 2016 voorgelegd ter kennisgeving.

Met de kennisgeving van het rapport over de uitvoering van het budget 2016 wordt 
aan de provincieraad verslag uitgebracht over het financieel luik en over het 
beleidsluik van het budget.

In lijn van de structuur van de beleidsnota van het budget 2016  is het eindrapport 
opgevat als een overzichtelijke verslaggeving per beleidsdoelstelling, per actieplan 
en per actie.

De evaluatie en toelichting per actie werden opgebouwd op basis van de vragen: 

 In welke mate werd het budget inhoudelijk en financieel uitgevoerd zoals 
gepland?

 Waarom wijkt de uitvoering af van de planning?
 Welke conclusies kan je hieruit trekken? Is er al dan niet nood aan bijsturing 

bij verderzetting van de actie in 2017?

In deze eindevaluatie houdt men rekening met de vooropgestelde prestatie-
indicatoren, de status van ontvangsten en uitgaven en het globaal beeld van het 
verloop van de actie.

Het rapport over de uitvoering van het budget 2016 / het rapport over de 
uitvoering van het budgethouderschap 2016 / het rapport van de financieel 
beheerder over de beheerscontrole van het budget 2016 werd voorgelegd aan het 
managementteam op 27 maart 2017.

Dit rapport verschijnt op het intranet op onderstaande locatie:
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-
organisatie/bedrijfsinformatie/beleidsrapportering/236409/eindrapportering-
uitvoering-budget

Op deze locatie zijn er aanvullend ook andere deelrapporten beschikbaar: een 
deelrapport per beleidsdomein en een deelrapport per APB of EVAP. Ook een 
samenvatting van het volledige rapport op niveau actieplan is beschikbaar op 
intranet.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 20 april 2017.
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De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op artikel 33 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende BBC, 
aangaande de beoordeling van het beleid in de doelstellingenrealisatie;

Gelet op artikel 164 van het provinciedecreet over de rapportering aan de 
provincieraad over de uitvoering van het budgethouderschap;

Gelet op artikel 161 van het provinciedecreet over de rapportering van de 
beheerscontrole door de financieel beheerder;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad van Antwerpen neemt kennis van het rapport over de uitvoering 
van het budget 2016 / het rapport over de uitvoering van het budgethouderschap 
2016 / het rapport van de financieel beheerder over de beheerscontrole van het 
budget 2016.


