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Agenda nr. 4/13 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Verhoging van 
subsidiekrediet bovenlokale culturele projecten vanuit de 
exploitatiemiddelen van het departement Ruimte, Erfgoed en 
Mobiliteit.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Cultuur. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Op het provinciaal reglement van 27 juni 2013 betreffende subsidie aan 
bovenlokale culturele projecten werden dit jaar uitzonderlijk veel aanvragen 
ingediend. Dit is enerzijds het gevolg van de groeiende bekendheid van het 
reglement in de sector. Anderzijds is dit ook het gevolg van de nakende overdracht 
van de provinciale bevoegdheid voor cultuur naar andere overheden. Het reglement 
zal daardoor vanaf 2018 ophouden te bestaan, wat voor de laatste indienronde 
voor het verkrijgen van macrosubsidies (subsidies van meer dan 2.500 EUR) voor 
een aanzuigeffect heeft gezorgd.

Het reglement voorziet voor de macrosubsidies in een externe projectencommissie 
die de aanvragen bestudeert en een advies formuleert ten behoeve van de 
deputatie die de beslissing neemt. Gezien het grote aantal aanvragen heeft deze 
commissie ervoor gepleit dat de provincie bekijkt of er bijkomende middelen 
kunnen gevonden worden om deze laatste subsidieronde in voldoende mate te 
kunnen honoreren. In zitting van 22 juni 2017 heeft de deputatie beslist om aan dit 
verzoek gehoor te geven en via budgetverschuiving de nodige bijkomende middelen 
vrij te maken.

Om het subsidiekrediet “Subsidie voor bovenlokale culturele projecten (R)” in die 
mate aan te vullen dat aan de grote subsidievraag kan voldaan worden, is een 
bedrag van 100.000 EUR nodig. Het benodigde krediet van 100.000 EUR kan 
vrijgemaakt worden door verschuiving van middelen van het krediet “Bijdrage in 
het tekort van de gewone begroting van de kerkfabrieken van de erkende 
erediensten (W). Erediensten” van het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
naar het subsidiekrediet “Subsidie voor bovenlokale culturele projecten (R)” van het 
departement Cultuur.

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



1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 100.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven van de dienst 
Erfgoed m.b.t. de Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de 
kerkfabrieken van de erkende erediensten (W) onder de budgetsleutel 
0790/64900000 (ramingsnummer 2017140647).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33.
BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.
AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten.
A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de 
provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling 
voor niet-confessionele morele dienstverlening.

2. Exploitatie Beleidsdomein Cultuur – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Cultuur (schema B2) worden 
vermeerderd met 100.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven van de stafdienst Cultuur 
m.b.t. de Subsidie voor bovenlokale culturele projecten ‘(R) onder de budgetsleutel 
0739/64900000 (ramingsnummer 2017140661).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 32 van 33.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid.
AP Overhead Departement Cultuur.
A Overhead Stafdienst Cultuur.

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 Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven is er volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2017 met 
100.000,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Cultuur bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er volgende 
wijziging: vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 100.000,00 EUR.


