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Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017 

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

In het kader van het vernieuwd streekbeleid Kempen heeft de vzw Streekplatform 
Kempen het Kempens innovatielandschap en dienstverlening ondernemerschap in 
kaart gebracht.

De Task Force van de vzw Streekplatform Kempen besliste op 3 juli 2017 om een 
vervolgopdracht op de studie uit te laten werken. De vervolgopdracht zou een 
businessplan voor een Kempense incubatie- en acceleratieorganisatie opleveren.

De organisatie van dit project wordt getrokken door de vzw Streekplatform 
Kempen. De vzw Streekplatform Kempen betrekt hierbij de betrokken leden van 
het streekplatform en relevante externe stakeholders. De vzw Streekplatform 
Kempen vzw kan zich hiervoor laten bijstaan door derden en expertise inhuren.

De doelstelling van het project is om een doorstart te kunnen initiëren om het 
ondernemerschap en innovatie te stroomlijnen en hiermee uitvoering te geven aan 
het Kempense Streekpact 2013-2018 zoals goedgekeurd door de provincieraad van 
Antwerpen op 24 maart 2016 (deelname) en de deputatie op 7 april 2016 
(projectplan voor de aanvraag voor de ESF-oproep 354 "Versterkt streekbeleid").

Vermits dit project ook raakvlakken heeft met beleidsdomeinen buiten de scope van 
het beleidsdomein economie, wordt, via deze budgetwijziging, gevraagd om de 
middelen hiervoor (25.000 EUR) vrij te maken uit de budgetten van de 
ondersteunende dienst DPRO en over te hevelen naar de werkingskosten van de 
dienst Economie en Internationale Samenwerking (ramingsnummer 2017160136).

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie – Uitgaven. 



De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie 
(schema B2) worden verminderd met 25.000,00 EUR.

Het gaat om uitgaven voor diensten bij hun projectwerking onder de budgetsleutel 
0114/61300000 (2017140168).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 15 van 33
PBDS Garanderen van de afgesproken dienstverlening aan de interne klanten van 
de organisatie
AP Ondersteunen van organisatie en mens in ontwikkeling
A Wij dragen een standaardprojectmethodologie uit in de organisatie via opleiding 
en tools

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

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid 
(schema B2) worden vermeerderd met 25.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
onder de budgetsleutel 0590/61300000 (2017160136).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 5 van 33
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten
AP voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid
A We versterken het impulsbeleid economie

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 dat de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van 
kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie bij het 
Exploitatiebudget  – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 25.000,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 25.000,00 EUR.


