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Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van de dotatie
van het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre vanuit
de exploitatiemiddelen van Cultuur voor organisatie van een
cultureel evenement.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Op zaterdag 26 augustus 2017 organiseerde De Schorre
en de provincie
Antwerpen in samenwerking met studio 100 een gloednieuw festival: Lekker
Klassiek. Het werd een uniek concept dat klassieke muziek combineerde met
heerlijke gerechten. Dit alles onder artistieke leiding van Jef Neve.
Op verschillende podia vond je een waaier aan klassieke muziek alsook doorheen
het domein dankzij verrassend muzikaal straattheater. Jef Neve verzamelde enkele
straffe klassieke gezelschappen (O'Brass, Vivente Voce) én solisten (Liebrecht
Vanbeckevoort, Anja Van Engeland, Ana Naqé, Francois Soons, Agris Harmanis).
Tijdens het grootse slotconcert op het hoofdpodium hebben naast Jef Neve ook de
andere solisten het beste van zichzelf geven. Zij werden hiervoor begeleid door het
prachtige symfonisch orkest La Passione.
Naast het oor, werden ook de smaakpapillen verwend. Tijdens het festival kon je
ter plaatse bij de verschillende foodstands heerlijke gerechten bestellen op culinair
hoogstaand niveau. Daar zorgden de topchefs van kookzender njam! voor.
Bovendien waren de chefs ook ter plaatse: Roger van Damme, Peppe Giacomazza,
Dominique Persoone, Michaël Vrijmoed, Jan Buytaert, Jan Tournier, Julie
Baekelandt, Manuel Wouters, Dagny Ros Asmundsdottir en Quyên Truong Thi.
Er wordt voorgesteld dat de kosten voor dit evenement gedeeltelijk zouden
gedragen worden door het departement Cultuur. Hiervoor is het noodzakelijk dat
de nodige middelen worden vrijgemaakt door verschuiving van budget van het
departement Cultuur naar het APB De Schorre.
Het te verschuiven krediet van 30.000 EUR kan als volgt vrijgemaakt worden:
- 10.000 EUR in het subsidiekrediet ‘Humanitasprijs / Cultuurprijs (N)’ aangezien in
2017 geen uitreiking plaatsvindt.
- 20.000 EUR in het subsidiekrediet ‘Subsidiëring van erkende openbare
bibliotheken (R/V)’ zijnde een restbudget na uitbetaling van alle ingediende
dossiers.

In dit verslag worden volgende financiële aanpassingen van het budget 2017 aan
uw raad voorgelegd.
1.

Exploitatie Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd
met 10.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven, de Humanitasprijs (N) / Cultuurprijs
van stafdienst Cultuur onder de budgetsleutel 0739/64900000 (ramingsnummer
2017140654).
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33.
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en
bovenlokaal vrijetijdsaanbod.
AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid.
A Partner bovenlokale cultuur. We ondersteunen en stimuleren bovenlokale
culturele samenwerking en initiatieven in de provincie Antwerpen.
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden verminderd
met 20.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven, de Subsidiëring van erkende openbare
bibliotheken (V) / Openbare bibliotheken van stafdienst Cultuur onder de
budgetsleutel 0703/64900000 (ramingsnummer 2017140124).
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 7 van 33.
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en
bovenlokaal vrijetijdsaanbod.
AP Faciliteren van het regionaal cultuurbeleid
A Provinciaal bibliotheeksysteem. We zetten in op een optimale overgang naar een
Vlaams eengemaakt bibliotheeksysteem.
2.

Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein
vermeerderd met 30.000,00 EUR. Het gaat
verhoging van de dotatie aan APB Provinciaal
Openluchtrecreatie onder de budgetsleutel
2017160018).

Vrije tijd (schema B2) worden
om uitgaven, meer specifiek een
Recreatiedomein De Schorre (N) /
0711/64900000 (ramingsnummer

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 9 van 33
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig,
bovenlokaal
vrijetijdsaanbod.
AP Inspelen op nood aan omgevingsrecreatie en groene ruimte.
A Uitbetaling dotatie De Schorre.

kwaliteitsvol

en

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 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 Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende
wijziging: vermindering van transactiekrediet 2017 met 30.000,00 EUR.
Artikel 2:
Binnen het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven verhoogt
de dotatie 2017 van het APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre met
30.000,00 EUR.

