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Vierde reeks wijzigingen van 2017.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget van
dienst Ruimtelijke Planning naar dienst Economie en
Internationale Samenwerking voor onderzoek ruimte en
bedrijvigheid
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

In het kader van de opmaak van de Nota Ruimte vraagt de dienst Ruimtelijke
Planning (DRP) aan de dienst Economie en Internationale Samenwerking (DEIS) om
een onderzoek over ruimte en bedrijvigheid te laten uitvoeren op basis van de
raamovereenkomst RETAILCOMPASS van DEIS met RETAILSONAR nv. Dit
onderzoek wordt geraamd op 3.085,50 EUR incl. btw.
Daarom moet 3.085,50 EUR overgezet worden van DRP naar DEIS.
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw
raad voorgelegd.
1. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven
De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
(schema B2) worden verminderd met 3.085,50 EUR. Het gaat om kosten van
overige diensten en diverse leveringen van DRP onder de budgetsleutel 0600 /
61300000 (ramingsnummer 2017140081).
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 12 van 33
PBDS Toepassen van een zuinig ruimtegebruik om tot een duurzame ruimte te
komen
AP Meewerken aan een beter ruimtelijk beleid
A Nota ruimte: we werken samen met interne en externe partners aan de
inhoudelijke uitwerking van de Nota Ruimte.
2. Exploitatie Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid – Uitgaven

De exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Welzijn, Economie en
Plattelandsbeleid (schema B2) worden vermeerderd met 3.085,50 EUR. Het gaat
om kosten van overige diensten en diverse leveringen van DEIS onder de
budgetsleutel 0590 / 61300000 (ramingsnummer 2017160136).
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 5 van 33
PBDS Ontwikkelen en stimuleren van sociaal-economische speerpunten
AP Voeren van een economische speerpuntsectoren- en impulsbeleid
A We versterken het impulsbeleid economie.
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 de volgende wijziging:
vermindering van het transactiekrediet 2017 met 3.085,50 EUR
Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid
Exploitatiebudget – Uitgaven is er de volgende wijziging:
vermeerdering van het transactiekrediet 2017 met 3.085,50 EUR

bij

het

