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Verslag van de deputatie

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

Agenda nr. 4/13 Vijfde reeks wijzigingen van 2017. 
Gedeeltelijke verschuiving van het investeringsbudget PGRK 
naar werkingsmiddelen.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Budget 2017. Schema B4. Transactiekrediet voor 
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven 
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet 
Vermindering van transactiekrediet van 2017

Het werkingsbudget voor het beheer van de Provinciale Groendomeinen Regio 
Kempen is al enkele jaren ontoereikend. Omwille van verouderende voertuigen en 
materialen stijgen de jaarlijkse onderhoudskosten en ook de kosten voor energie 
zijn toegenomen. 
In 2017 hadden de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen (PGRK) een aankoop 
gepland van zowel een tractor, als een kiepwagen. De voorziene 
investeringskredieten van 2017 zijn niet toereikend om te voorzien in beide 
aankopen. Vanuit PGRK wordt voorgesteld om dit jaar enkel de kiepwagen aan te 
kopen en het resterende investeringsbudget over te hevelen naar het 
werkingsbudget om het beheer van de domeinen te verzekeren.

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
vermeerderd met 16.281,76 EUR. Het gaat om uitgaven voor het beheer van 
domeinen (aankoop materiaal en prestaties van derden) onder de budgetsleutel 
0680/61300000 (ramingsnummer 2017140267).

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 Beheer. We beheren en ontsluiten de provinciale groendomeinen in de Kempen 
met de goedgekeurde bosbeheerplannen als leidraad en bouwen het 
vrijetijdsaanbod verder uit, steeds in verhouding tot de draagkracht van de 
domeinen en met aandacht voor kansengroepen.

2. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 
totaal van 16.281,76 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om uitgaven voor Installaties, 
machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschaffingswaarde op de 
budgetsleutel 0680/23000000 (ramingsnummer 2017140268) en om uitgaven voor 
Rollend materieel – gemeenschapsgoederen: aanschaffingswaarde op de 
budgetsleutel 0680/24100000 (ramingsnummer 2017140270).

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid.
AP Overhead Departement Vrije Tijd.
A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Kempen

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 Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 
volgende wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 16.281,76 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 16.281,76 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 16.281,76 EUR.


