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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/12 Derde reeks wijzigingen van 2017. Aankoop grasmaaier voor 
Kasteel d'Ursel - verschuiving exploitatiemiddelen naar 
investeringsbudget.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

Voor het onderhoud van het 33 hectare grote parkdomein van kasteel d’Ursel wenst 
de beheerder een grasmaaimachine aan te kopen. Hiertoe werden echter niet de 
nodige financiële middelen op de juiste ARK-code begroot.

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van het beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
verminderd met 1.800,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor overige diensten en 
leveringen onder de budgetsleutel 0680/61300000 (ramingsnummer 2017140791).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 8 van 33.
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod.
AP Realiseren van een publieksgericht vrijetijdsaanbod.
A Kasteel d’Ursel. We laten het kasteel d’Ursel en haar domein beleven door 
inwoners en bezoekers van de provincie Antwerpen als een waardevol erfgoed op 
een veelzijdige en dynamische manier.

2. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 
totaal van 1.800,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 



investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om een uitgave voor de aankoop 
van een grasmaaimachine op de budgetsleutel 0680/24100000 (ramingsnummer 
2017002682).

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

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 1 juni 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 Exploitatiebudget – Uitgaven is er 
volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.800,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.800,00 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.800,00 EUR.


