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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 4/8 Derde reeks wijzigingen van 2017
Besteding resultaat 2016

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget.
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

De deputatie heeft half februari 2017 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.
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw 
raad voorgelegd.

1. Exploitatie Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie - 
Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie 
(schema B2) worden vermeerderd met 220.000 EUR. Dit is nodig omdat er nu meer 
duidelijkheid is rond de interactie met het loket van Vlaanderen, waardoor er een 
meer realistische schatting kon gemaakt worden en waaruit blijkt dat er meer werk 
nodig is aan het aanpassen van de automatische sjablonen dan verwacht. Het gaat 
om uitgaven onder de budgetsleutel 0190/61300000 (ramingsnummer 
2017141218).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 27 van 33.
BDS Aanbieden van ICT-ondersteuning van het beleid en de provinciale 
dienstverlening.
AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten.
A We optimaliseren het Documentum platform door wijzigingen te implementeren 
binnen Categorie 2 van het ICT-verzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd.

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 vermeerdering van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Onder het beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 220.000 EUR.


