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Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 4/4 Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Overdracht van een  bedrag voor de kosten rond de 
Facebookadvertenties voor de acties 'Veleau' en 
'Fortengordel'

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

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

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

De departementen, diensten en buitendiensten kunnen via de Facebook-account 
van de Communicatiedienst advertenties publiceren op sociale media om zo hun 
acties, evenementen en beleid te promoten. De Communicatiedienst krijgt hiervan 
de kostenafrekeningen en betaalt deze kosten via de Facebook-account. Volgens 
afspraak recupereert de Communicatiedienst deze kosten via een 
budgetverschuiving, na afloop van de campagnes.

De dienst Erfgoed met de campagne “Fortengordel” en de dienst Integraal 
Waterbeleid met de campagne “Veleau”  hebben gebruik gemaakt van deze service 
van de Communicatiedienst. 

Hieronder vindt u de tabel met verschuivingen:

Departement Dienst Bedrag
Leefmilieu Integraal Waterbeleid 1 909,51 EUR
Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Erfgoed 711,77 EUR

TOTAAL 2 621,28 EUR

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



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

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie 
(schema B2) worden vermeerderd met 2.621,28 EUR. Het gaat om uitgaven voor 
promotie onder de budgetsleutel 0114/61300000 (ramingsnummer 2017150069).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 16 van 33
PBDS Zo decentraal mogelijk communiceren, doelgroepgericht en op een 
geïntegreerde manier.
AP Versterken van provincie Antwerpen als merk
A De communicatiedienst onderneemt ad-hoc-promotieacties, om van provincie 
Antwerpen een sterk merk te maken.

2. Exploitatie Beleidsdomein Leefmilieu – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Leefmilieu (schema B2) worden 
verminderd met  1.909,51 EUR. Het gaat om uitgaven voor de communicatieacties 
onder de budgetsleutel 0319/61300000 (ramingsnummer 2017140238).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 13 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te 
komen
AP Voeren van een integraal Waterlopenbeheer
A  We ontwikkelen diverse communicatieacties om specifieke doelgroepen te 
informeren over de activiteiten van Dienst Integraal Waterbeleid , aangaande het 
beheer van de provinciale onbevaarbare waterlopen.

3. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met  711,77 EUR. Het gaat om uitgaven voor het 
gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen onder de budgetsleutel 
0729/61300000 (ramingsnummer 2017140083).

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 Werken rond specifieke provinciale erfgoedthema's 
A Fortengordels: we coördineren en monitoren de uitvoering van het 
gebiedsprogramma Fortengordels rond Antwerpen.

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 Mens, Communicatie en Organisatie bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 2.621,28 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Leefmilieu bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 1.909,51 EUR.

Artikel 3:
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 711,77 EUR.


