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Agenda nr. 4/9 Tweede reeks wijzigingen van 2017
Verrekening kosten Europaweken in Kasteel d’Ursel.

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

Sinds 2013 organiseert Europa Direct ‘de reizende Europaweken’ op provinciale 
locaties gespreid over het hele grondgebied van de provincie. Op deze manier 
kunnen de programma’s van de verschillende locaties en van Europa Direct elkaar 
inhoudelijk ook versterken.

Zowel dienst Europa, waar Europa Direct deel van uitmaakt, als Kasteel d’Ursel zijn 
provinciale diensten. Tussen deze provinciale diensten is geen interne facturatie 
mogelijk. De financiële verrekening dient dus via een aanpassing aan het budget te 
gebeuren. Aangezien het hier gaat om een wijziging waarbij het saldo per 
beleidsdomein (departement) verandert, dient dit aan uw raad te worden 
voorgelegd.

De Europaweken in Kasteel d’Ursel vinden plaats van 2 februari tot en met 17 
februari 2017. In totaal zijn er negen dagen waarop scholen op bezoek komen, wat 
neerkomt op 18x een Europasessie en 18x de Ontdekkingstocht in het kasteel. Het 
programma wil Europa Direct gratis houden voor de scholen. Daarom wordt de prijs 
van 18x de Ontdekkingstocht (18 x 75 EUR) doorgerekend aan de Dienst Europa. 
Ook de kost voor de huur van extra tafels (90,19 EUR) om de Europasessies ter 
plaatse mogelijk te maken, wordt doorgerekend.

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

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

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden verminderd met 1.440,19 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
algemene werkingskosten onder de budgetsleutel 0150/61300000 (2017140635).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 18 van 33
BDS Optimaliseren van positie ten aanzien van Europa
AP Versterken van positie van EU in de provincie Antwerpen



A We zorgen voor een doorontwikkeling van de communicatie over (de provinciale 
rol bij) de Europese structuurfondsen en koppeling met de educatieve werking rond 
Europa.

2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
vermeerderd met 1.440,19 EUR. Het gaat op uitgaven voor algemene 
werkingskosten onder de budgetsleutel 2017/61300000/18/0680 (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.

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 1.440,19 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 1.440,19 EUR.


