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Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 4/16 Vijfde reeks wijzigingen van 2017. 
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor 
werkingskosten en investeringen van dienst Gebiedsgericht 
Beleid, verlaging van exploitatiebudget, verhoging van 
investeringsbudget

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 – Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

De dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) heeft op haar exploitatiebudget een 
overschot van 36.000,00 EUR van haar werkingskosten. Dit overschot wordt 
overgezet naar het investeringsbudget om de werkingskosten (100.000,00 EUR) 
van de projectcoördinatie sanering en verontdieping Ontginningsgebied 
Boom/Rumst door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, die 
in de tweede reeks wijzigingen van 2017 zijn overgezet van het investeringsbudget 
naar het exploitatiebudget, gedeeltelijk te compenseren.

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(schema B2) worden verminderd met 9.122,00 EUR. Het gaat om werkingskosten 
(overige diensten en diverse leveringen) van de dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) 
onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140086).



In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid
AP Coördineren van het gebiedsprogramma 'De groene zes'
A Groene Zes: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma 'de groene
zes' (de nieuwe naam voor bebouwd perifeer landschap) tot 2019.

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(schema B2) worden verminderd met 2.926,00 EUR. Het gaat om werkingskosten 
(overige diensten en diverse leveringen) van de dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) 
onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140084).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid
AP Coördineren van het gebiedsprogramma Rupelstreek
A Rupelstreek: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma Rupelstreek tot 2019.

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
(schema B2) worden verminderd met 23.952,00 EUR. Het gaat om werkingskosten 
(overige diensten en diverse leveringen) van de dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB) 
onder de budgetsleutel 0610 / 61300000 (ramingsnummer 2017140085).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 6 van 33
PBDS De instantie zijn voor streekontwikkeling door het voeren van een 
gebiedsgericht beleid
AP Coördineren van het gebiedsprogramma Kempense Meren
A Kempense Meren: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma Kempense Meren tot 2019.

2. Investeringsenveloppe Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van het Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit (schema B3) wordt een totaal van 36.000,00 EUR meer ingeschreven als 
verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE08 - Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit. Het gaat om uitgaven voor investeringen in terreinen en gebouwen (ARK-
code bebouwde terreinen – gemeenschapsgoederen – installaties, uitrusting, 
werken: aanschaffingswaarde) op de budgetsleutel 0610 / 22210000 
(ramingsnummer 2017160103). Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 28 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
A Overhead Dienst Gebiedsgericht Beleid

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 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven zijn er de volgende wijzigingen: 
vermindering van het transactiekrediet 2017 met 36.000,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Investeringsbudget – 
Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE08 – Ruimtelijke Ordening en 
Mobiliteit, Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven zijn er volgende 
wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 36.000,00 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 36.000,00 EUR.


