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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60

Agenda nr. 4/14 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Aankoop twee 
grasmaaiers door Provinciale Groendomeinen Regio 
Mechelen. Verschuiving van exploitatiemiddelen naar 
investeringsbudget.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor 
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

PGRM heeft nood aan twee nieuwe grasmaaiers. Het betreft de vervanging van 
twee toestellen; het ene is van 2005, het andere van 2009. Eén toestel is voorzien 
voor het maaien van gras in de Nekker en wordt geraamd op 45.500 EUR. Een 
tweede grasmaaier wordt voorzien voor het Vrijbroekpark en wordt geraamd op 
30.000 EUR. Hiertoe wordt een bedrag van 74.500 EUR vanuit het werkingsbudget 
voorzien voor groenbeheer overgezet naar investeringen. Samen met het 
resterende budget en andere geplande aankopen zou dit voldoende budget moeten 
zijn om deze toestellen te kunnen aankopen.

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden 
verminderd met 74.500,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor overige diensten en 
leveringen onder de budgetsleutel 0680/61300000 (ramingsnummer 2017140122).

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



A Groenbeheer en -onderhoud. We verhogen de kwaliteit van de domeinen door 
een groenbeheer volgens de principes van het harmonisch parkbeheer, rekening 
houdend met de eigenheid van de locatie.

2. Investeringsenveloppe Vrije Tijd – Uitgaven

Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B3) wordt een 
totaal van 74.500,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de 
investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd. Het gaat om een uitgave voor Installaties, 
machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen : aanschaffingswaarde op de 
budgetsleutel 0680/23000000 (ramingsnummer 2017140148).

Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 31 van 33.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid.
AP Overhead Departement Vrije Tijd.
A Overhead Provinciale Groendomeinen regio Mechelen

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 Vrije Tijd bij het Exploitatiebudget – Uitgaven is er 
volgende wijziging: vermindering van transactiekrediet 2017 met 74.500,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Vrije Tijd bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder 
de investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd, Rubriek II.A.3. Roerende goederen – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 74.500,00 EUR.
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 74.500,00 EUR.


