
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/7 Vijfde reeks wijzigingen van 2017
Verschuiving van budget in het kader van de financiering 
van de renovatie van het schildersatelier fase 2 op locatie 
van Kasteel d’Ursel.
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 

Investeringsenveloppe IE02 - Logistiek
Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermindering van verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet 2017

Fase 2 van het project rond de renovatie van het schildersatelier op locatie van 
Kasteel d’Ursel wordt dit jaar gegund terwijl de uitgaven oorspronkelijk begroot 
waren op de volgende jaren (2018 en 2019). 
Het onroerende investeringsbudget van Kasteel d’Ursel in 2017 laat de gunning niet 
toe; ook een wijziging aan de meerjarenplanning (naar voor halen van het budget) 
is niet haalbaar. Daardoor wordt dit budget verschoven uit het onroerende 
investeringsbudget voor dringende instandhoudingswerken van de Dienst 
Infrastructuur en wordt in 2018 de omgekeerde beweging doorgevoerd. 

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

1. Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 
totaal van 148.100,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om werken aan gebouwen op de 
budgetsleutel 0680 / 22110000 (2017002671). 
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.



In de doelstellingennota <jaar> komt dit op pagina 31 van 33
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid 
AP Overhead Departement Vrije Tijd 
A Overhead Kasteel d'Ursel 

2. Investeringsenveloppe IE02 – Logistiek - Uitgaven.

Voor de investeringsontvangsten van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt 
een totaal van 148.100,00 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet onder 
de investeringsenveloppe IE02 - Logistiek. Het gaat om werken aan gebouwen op 
de budgetsleutel 0119 / 22110000 (2017002732). 
Enkel het transactiekrediet voor 2017 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

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 Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de Investeringsenveloppe IE05 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 148.100,00 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 148.100,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de Investeringsenveloppe IE02 – Logistiek, Rubriek II.A.1.Terreinen en gebouwen – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2017 met 148.100,00 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 148.100,00 EUR.


