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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/13 Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor 
omgevingsberoepen en werkingssubsidies, verhoging en 
verlaging van ontvangsten

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermindering van transactiekrediet 2017
Vermindering van transactiekrediet 2018
Vermeerdering van transactiekrediet 2019

De deputatie heeft half februari kennis genomen van het eindresultaat van de 
rekening 2016 en heeft beslist om een deel hiervan te besteden aan een aantal 
dossiers. Dit wordt in juni voorgelegd aan de provincieraad bij de derde 
budgetwijziging van 2017.

Bij de dienst Omgevingsberoepen worden de ontvangsten van 2017, 2018 en 2019 
verhoogd.
Bij de dienst Gebiedsgericht Beleid worden de ontvangsten van 2017 en 2018 
verlaagd.

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

Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - Ontvangsten

1. Dienst Omgevingsberoepen (DOB)

De dossiervergoeding voor een stedenbouwkundig beroep stijgt van 62,50 EUR 
naar 100,00 EUR bij de overgang van stedenbouwkundig beroep naar 
omgevingsberoep in de loop van 2017.

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(schema B2) worden vermeerderd met 20.000,00 EUR. Het gaat om diverse 
operationele opbrengsten onder de budgetsleutel 0600/74500000 (ramingsnummer 
2017140721).
De exploitatie ontvangsten van het meerjarenplan worden jaarlijks verhoogd met 
32.000,00 EUR (in 2018 en 2019).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen



AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid
A Omgevingsberoepen: we behandelen de beroepen tegen een stedenbouwkundige, 
verkavelings- of omgevingsvergunning op een kwaliteitsvolle manier binnen de 
decretaal vastgestelde termijn.

2. Dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB)

De exploitatie ontvangsten van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(schema B2) worden verminderd met 70.691,00 EUR. Het gaat om ontvangsten in 
de vorm specifieke werkingssubsidies die dalen door de loonkosten van een extra 
adviseur voor DGB onder de budgetsleutel 0610/74050000 (ramingsnummer 
2017140084).
De exploitatie ontvangsten van het meerjarenplan worden in 2018 verlaagd met 
72.282,00 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid
AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek
A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019.

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:

Enig artikel:
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Ontvangsten zijn er volgende wijzigingen: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 50.691,00 EUR
vermindering van transactiekrediet 2018 met 40.282,00 EUR
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 32.000,00 EUR.


