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Agenda nr. 4/8 Tweede reeks wijzigingen van 2017
Aanpassing waardeverschil aandeelhouderschap ABC cvba, 
Maatschappij voor sociale woningbouw

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 
Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid
Rubriek I.E. Andere financiële vaste activa
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Op 20 juli 2016 ontving de dienst Welzijn en Gezondheid een brief van ABC cvba, 
Maatschappij voor sociale woningbouw tot aanpassing van het provinciaal 
aandeelhouderschap in de maatschappij.

De toezichthouder van ABC cvba, Maatschappij voor sociale woningbouw merkt op 
dat door de omschakeling van Belgische Frank naar EURO en de daarbij horende 
herwaardering van het aandeel, de volstorting van het aandelenpakket niet meer 
aan de vooropgestelde 25% (cfr ART 398 van de wetgeving Vennootschappen) 
voldoet.

Binnen het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid is geen budget 
voorzien voor investeringen in deze financiële vaste activa, vandaar dat deze 
budgetwijziging aan uw raad moet worden voorgesteld.

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandbeleid – Uitgaven. 



De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 37 EUR. Het gaat om uitgaven voor algemene 
werkingskosten onder de budgetsleutel 0909 / 61300000 (2017142081).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 18 van 33
BDS Bevorderen van welzijn en gezondheid van burgers
AP Voeren van een impulsbeleid
A Algemene werkingskosten Impulsbeleid

2. Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid (schema B3) wordt een totaal van 37 EUR extra ingeschreven als 
verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid. Het gaat om roerende investeringen gerelateerd aan andere 
financiële vaste activa (ARK-code 28410000 = Andere aandelen: nog te storten 
bedragen) op de budgetsleutel 0629 / 28410000 (2017002683). 
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 13 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen
AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid
A Wonen. We analyseren kritisch het huidige concept wonen om zo te komen tot 
een toekomstgericht integraal woonbeleid dat oog heeft voor sociale diversiteit.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 2 maart 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 Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 37 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid, Rubriek I.E. Andere financiële vaste activa – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 37 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 37 EUR.




