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Vierde reeks wijzigingen van 2017.
Verschuiving exploitatiemiddelen van Dienst Vrijetijds- en
Landschapsbeleving naar Provinciaal Suske en Wiske
Kindermuseum voor activiteit 'De Dromendiefstal'
(zomerprogramma).
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget.
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven.
Vermindering van transactiekrediet 2017.
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget Uitgaven.
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

De coördinatie van de organisatie van de activiteiten van het zomerprogramma
Terra Nova gebeurt door de dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving (DVL).
Diensten die activiteiten organiseren in het kader van Terra Nova kunnen gemaakte
kosten recupereren via DVL.
Het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum organiseerde de activiteit ‘De
Dromendiefstal’ in het kader van Terra Nova. Met de dienst Vrijetijds- en
Landschapsbeleving werd overeengekomen om 2.620,00 EUR naar het
exploitatiebudget van het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum te
verschuiven ter recuperatie van de gemaakte kosten.
In dit verslag worden de financiële aanpassingen aan het budget 2017 aan uw raad
voorgelegd.
1. Exploitatie Beleidsdomein Vrije Tijd – Uitgaven.
De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Vrije Tijd (schema B2) worden
verminderd met 2.620,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor overige diensten en
diverse leveringen van de dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving onder de
budgetsleutel 0711/61300000 (ramingsnummer 2017140727).
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 10 van 33.
PBDS Ontwikkelen en promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en
bovenlokaal Vrijetijdsaanbod.
AP Bekendmaken en promoten provinciale vrijetijdsaanbod.
A We promoten het eigen provinciale vrijetijdsaanbod via het ontwikkelen van
nieuwe producten, met aandacht voor digitale communicatie.
2. Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema
B2) worden vermeerderd met 2.620,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor overige
diensten en diverse leveringen van het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum
onder de budgetsleutel 0750/61300000 (ramingsnummer 2017140765).
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 We organiseren educatieve programma's voor groepen kinderen van 8 tot 12 jaar
en bezoekers vanaf 6 jaar in gezinsverband gedurende het ganse jaar.
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 2.620,00 EUR.
Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het exploitatiebudget –
Uitgaven is er volgende wijziging:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 2.620,00 EUR.

