
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 23 november 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 4/9 Vijfde reeks wijzigingen van 2017.  
Verschuiving investeringskredieten in het meerjarenplan 
voor het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum.

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE05 Ontwikkeling en Educatie.
Rubriek II.A.3. Roerende goederen
Verschuiving binnen het verbinteniskrediet
Vermindering van transactiekrediet van 2018
Vermeerdering van transactiekrediet van 2019

In dit verslag wordt de aanpassing van het budget 2017 aan uw raad voorgelegd.

Oorspronkelijk was in het meerjarenplan 2014-2019 voor 2018 500.000 EUR 
voorzien om te gebruik voor roerende investeringen. Door de beslissing om het 
Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum opnieuw in te richten om het afgestemd 
te houden op de evolutie in de leefwereld van het doelpubliek, sluit het 
DOE-museum in schooljaar 2018-2019 gedurende een aantal maanden de deuren. 
De roerende investeringen worden gespreid over die twee werkjaren, met het 
zwaartepunt in 2018. Daarom wordt er 275.000 EUR voor roerende investeringen 
voorzien in 2018 en 200.000 EUR in 2019. Van het bedrag in 2018 zal bovendien 
25.000 euro aangewend worden voor de betaling van de ontwerper van het nieuwe 
Kindermuseum.

Om de geplande acties van 2018 en 2019 te kunnen uitvoeren, wordt het 
meerjarenplan op de volgende wijze aangepast.

Investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie - Uitgaven.

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein 16, Ontwikkeling en Educatie 
(schema B3) een totaal van 25.000 EUR minder ingeschreven als verbinteniskrediet 
onder de investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie. Het gaat om 
roerende investeringen op de budgetsleutel 0750/23000000 (ramingsnummer 
2017140440). 
Het transactiekrediet van 2018 vermindert met 225.000 EUR, het transactiekrediet 
van 2019 vermeerdert met 200.000 EUR.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 23 van 33
BDS Realiseren van een voldoende en kwalitatief goed aanbod inzake vrije tijd en 
educatie
AP Stimuleren van de creativiteit van alle kinderen via het erfgoed van Willy 
Vandersteen



A Het museumparcours wordt goed onderhouden, blijft actueel en is afgestemd op 
de steeds veranderende leefwereld van alle kinderen.

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;

De voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten in overweging 
genomen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Investeringsbudget – 
Uitgaven en onder de Investeringsenveloppe IE 05 Ontwikkeling en Educatie, 
II.A.3. Roerende goederen – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermindering van transactiekrediet 2018 met 225.000,00 EUR
vermeerdering van transactiekrediet 2019 met 200.000,00 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg verminderd met 25.000 EUR.


