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Agenda nr. 4/20 Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Aanpassingen aan investeringsbudget naar aanleiding van de 
budgetbesprekingen 2018.

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

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE 10 – Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2017
Vermeerdering van transactiekrediet 2018 en 2019
Rubriek IV. Investeringssubsidies en schenkingen – 
Ontvangsten
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet 2019

Investeringsenveloppe IE 02 – Logistiek
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet 2018

Bij de budgetbesprekingen 2018 en meerjarenplan worden drie aanpassingen aan 
het investeringsbudget van het departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
voorgesteld.

I. Verlaging investeringskredieten 2017 van wonen voor een structurele 
dotatieverhoging bij APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas.

In het budget 2018 en meerjarenplan wordt een structurele dotatieverhoging voor 
het APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas voorgesteld van 40.000 EUR 
(geïndexeerd). Een gedeelte hiervan kan gefinancierd worden vanuit de algemene 
middelen, een gedeelte hiervan wordt tegen gewogen door de investeringskredieten 
wonen in 2017 te verminderen. 



II. Verhoging investeringskredieten 2018 voor de voorbereidingskosten voor de 
realisatie van het nieuwe Havencentrum, met tegenweging vanuit de 
investeringskredieten departement Logistiek.

In het budget 2018 en meerjarenplan wordt 504.500 EUR voorzien voor de 
realisatie van het nieuwe Havencentrum. Ter voorbereiding hiervan dient dit bedrag 
nu al verschoven te worden in het meerjarenplan.

III.Inschrijven van investeringskredieten voor de realisatie van 
doortrekkersterreinen met tegenweging van investeringssubsidies vanuit de 
Vlaamse Overheid.

In het budget 2019 dient 1.400.000 EUR voorzien te worden voor de realisatie van 
doortrekkersterreinen. Dit wordt volledig tegen gewogen door investeringssubsidies 
van de Vlaamse Overheid. Ter voorbereiding hiervan dient dit bedrag nu al 
verschoven te worden in het meerjarenplan.

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

1. Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid- Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid (schema B3) wordt een totaal van 1.634.136 EUR extra 
ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid. Het gaat om aankoop gebouwen / werken aan 
gebouwen en bebouwde terreinen op de budgetsleutels 0590/22110000 
(2017002727), 0629/22110000 (2017141043 en 2017002731) en 0629/22210000 
(2017002730).
Dit verbinteniskrediet wordt ingeschreven onder de transactiekredieten van de 
verschillende jaren.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
A Overhead Havencentrum Lillo
A Overhead Dienst Welzijn en Gezondheid

2. Investeringsenveloppe Logistiek – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (Schema B3) wordt een 
totaal van 504.500 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE02 – Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op de 
budgetsleutel 0119/22100000 (2017150504).
Enkel het transactiekrediet voor 2018 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 29 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Logistiek
A Overhead Dienst Infrastructuur en Vastgoed

3. Investeringsenveloppe Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid - 
Ontvangsten.

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Welzijn, Economie en 
Plattelandsbeleid (schema B3) wordt een totaal van 1.400.000 EUR extra 
ingeschreven als verbinteniskrediet onder de investeringsenveloppe IE10 – Welzijn, 



Economie en Plattelandsbeleid. Het gaat om investeringssubsidies op de 
budgetsleutel 0629/15000000 (2017002730 en 2017002731). 
Enkel het transactiekrediet voor 2019 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
A Overhead dienst Welzijn en Gezondheid

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 
Investeringsbudget – Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 10 – Welzijn, 
Economie en Plattelandsbeleid, Rubriek II A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven 
zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 270.364 EUR
vermeerdering van transactiekrediet 2018 met 504.500 EUR
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 1.400.000 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.634.136 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de Investeringsenveloppe IE2 - Logistiek, Rubriek II A.1. Terreinen en gebouwen – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2018 met 504.500 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 504.500 EUR.

Artikel 3:
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Investeringsbudget – Ontvangsten en onder de Investeringsenveloppe IE10 – 
Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid, Rubriek IV. Investeringssubsidies en -
schenkingen zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 1.400.000 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 1.400.000 EUR.


