
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Jan De Haes Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 4/10 Vijfde reeks wijzigingen van 2017. 
Verschuiving van exploitatiemiddelen van Dienst Welzijn en 
Gezondheid Grondgebonden naar Stafdienst Vrije Tijd voor 
verhoging subsidies de Merode.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. 
Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2018

Voor de werking van het gebiedsprogramma de Merode is er binnen de stafdienst 
Vrije Tijd jaarlijks een budget voorzien. Voor 2017 en 2018 werd hiervoor telkens 
een bedrag ingeschreven van 250.000 EUR; voor 2019 en 2020 was telkens een 
bedrag ingeschreven van 50.000 EUR. Om de continuïteit van de werking van het 
gebiedsprogramma te verzekeren werd bij de budgetbesprekingen gevraagd om 
ook in 2019 en 2020 het voorziene budget op te trekken naar 250.000 EUR.

Voorgesteld werd om hiervoor binnen de bevoegdheden van gedeputeerde Peter 
Bellens, de trekker van dit gebiedsgericht project, een verschuiving van middelen te 
doen; m.n. enerzijds een bedrag van 400.000 EUR in mindering brengen in 2017 
van de subsidies met betrekking tot wonen en anderzijds het budget ‘subsidies voor 
het merodeproject’ te verhogen met 200.000 EUR in 2017 en 2018. Deze bedragen 
kunnen door de vzw ‘de Merode, Prinsheerlijk platteland’ vervolgens in 2019 en 
2020 aangewend worden als werkingsmiddelen.

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 het Beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid (schema B2) worden verminderd met 400.000,00 EUR. Het gaat 
om uitgaven voor toegestane werkingssubsidies van de dienst Welzijn en 
Gezondheid Grondgebonden onder de budgetsleutel 0629/64900000 
(ramingsnummer 2017160208).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 14 van 33.
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen.



AP Versterken Vlaams en lokaal woonbeleid.
A Wonen. We ontwikkelen een impulsbeleid op vlak van wonen met bijzondere 
aandacht voor precair wonen.

2. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
vermeerderd met 400.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor toegestane 
werkingssubsidies van Stafdienst Vrije Tijd onder de budgetsleutel 0680/64900000 
(ramingsnummer 2017000057).
De exploitatie uitgaven worden in 2017 vermeerderd met 200.000,00 EUR en in 
2018 vermeerderd met 200.000,00 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33.

PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid.
AP Coördineren van het gebiedsgericht project De Merode.
A DE MERODE. We nemen onze trekkersrol in het geïntegreerde gebiedsgericht 
project De Merode
geleidelijk op, waarbij we vanaf 2017 volledig de coördinerende rol opnemen en de 
partners bij elkaar brengen om het integrale meerjarenplan te realiseren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 november 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 is er volgende wijziging:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 400.000,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het exploitatiebudget – Uitgaven is er 
volgende wijziging:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 200.000,00 EUR.


