
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 juni 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/15 Derde reeks wijzigingen van 2017. 
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor 
gebiedsgericht programma Rupelstreek, verlaging van 
ontvangsten 

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

In de zitting van 3 april 2014 heeft de deputatie goedgekeurd om de Europese 
subsidies voor het project MaxiGreen die ontvangen worden door de provincie 
Antwerpen (DROM, nu DREM) voor de uitvoering van het project ‘Streekverhaal 
Rupel’ op basis van de kosten gemaakt door het APB De Schorre, door te storten 
aan het APB De Schorre. Het gaat om een bedrag van maximaal 23.535 EUR.
Uiteindelijk zijn deze kosten betaald door de dienst Vrijetijds- en 
Landschapsbeleving (DVL) in plaats van het APB De Schorre.
De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) heeft de Europese subsidie voor deze kosten 
pas eind 2016 ontvangen (declaratie 7).

Bij de dienst Gebiedsgericht Beleid worden de uitgaven van 2017 verlaagd met 
23.535,00 EUR.
Bij de dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving worden de uitgaven van 2017 
verhoogd met 23.535,00 EUR.

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 23.535,00 EUR. Het gaat om kosten van overige 
diensten en diverse leveringen van de dienst Gebiedsgericht Beleid onder de 
budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140084).

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.

2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
vermeerderd met 23.535,00 EUR. Het gaat om kosten van overige diensten en 
diverse leveringen van de dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving onder de 
budgetsleutel 0711 / 61300000 (ramingsnummer 2017140727).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en 
bovenlokaal vrijetijdsaanbod
AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod
A We promoten het eigen provinciale vrijetijdsaanbod via het ontwikkelen van 
nieuwe producten, met aandacht voor digitale communicatie.

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 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven is er volgende wijziging: 
vermindering van transactiekrediet 2017 met 23.535,00 EUR

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 
volgende wijziging: 
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 23.535,00 EUR


