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Vierde reeks wijzigingen van 2017
Verschuiving van budget voor de aankoop van een
landmeterstoestel voor de landmeters van het Team
Vastgoed en Juridische Ondersteuning.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017
Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017
Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE02 Logistiek
Rubriek II.A.3 roerende goederen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017

De landmeters gebruiken voor hun opmetingen een meetset (bestaande uit een
totaalstation en GNSS ontvanger). Deze meetsets dienen op regelmatige tijdstippen
vervangen te worden om de continuïteit inzake opmetingen te verzekeren.
De landmeters beschikten begin 2016 over 3 volwaardige meetsets. Deze sets
werden aangekocht in 2002, 2007 en 2013. De set van 2002 is niet meer
bruikbaar omdat de GNSS ontvanger te hard verouderd is en niet werkt met de
correcties die door Flepos worden doorgestuurd. Het totaalstation van deze set
werkt nog wel maar hapert regelmatig. Hierdoor gebeurt het wel eens dat er
metingen fout worden uitgevoerd. De onderdelen voor dit toestel worden al
gedurende lange tijd niet meer gemaakt met het gevolg dat herstelling niet meer
mogelijk is. Momenteel wordt het toestel enkel nog maar gebruikt in uiterste nood,
maar in feite is gebruik van dit toestel af te raden. De set van 2007 werkt nog
prima, maar van dit model worden intussen ook al geen reserveonderdelen meer
gemaakt. Mocht er aan dit toestel een onderdeel stuk gaan dit niet meer in
voorraad is dan is herstelling niet meer te garanderen. Momenteel wordt deze
meetset nog intensief gebruikt en functioneert hij nog naar behoren. De set van
2013 werkt nog uitstekend en reserveonderdelen worden nog volop geproduceerd.
Om een vlotte werking van het landmetersteam te garanderen zijn er drie
volwaardige sets meettoestellen nodig. Twee sets is een minimum, maar dan
moeten meetdagen goed ingepland worden en wordt er veel tijd gespendeerd aan
het doorgeven van deze toestellen. Kort samengevat hebben we nu één set welke

niet meer voldoet, één set die nog voldoet maar waar er geen wisselstukken van
gemaakt worden en één set die nog volledig voldoet aan alle vereisten. Om het
landmeetteam voldoende efficiënt te laten werken en de werking ervan te kunnen
garanderen is de aankoop van een nieuwe set meettoestellen noodzakelijk.
In dit verslag worden de financiële aanpassingen van het budget voor 2017 aan uw
raad voorgelegd.
1. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Uitgaven.
De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden
verminderd met 67.000,00 EUR. Het gaat om uitgaven voor de aankoop van
uitrusting onder de budgetsleutel 0119/ 61300000 (2017141203).
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33
BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening
AP Instaan voor infrastructuur- en vastgoedbeleid en juridische ondersteuning
A We ontwikkelen een methodiek om te komen tot een meerjarenonderhoudsplan
dat moet toelaten om het beheer van het patrimonium te optimaliseren binnen de
beschikbare middelen
2. Investeringsenveloppe - Logistiek - Uitgaven.
Voor de investeringsuitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B3) wordt een
totaal van 67.000,00 EUR extra ingeschreven als verbinteniskrediet onder de
investeringsenveloppe IE02 - Logistiek. Het gaat om roerende investeringen op de
budgetsleutel 0119 / 23000000 (2017150043).
Enkel het transactiekrediet voor 2017 wijzigt.
In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 26 van 33.
BDS Garanderen en verbeteren van de afgesproken dienstverlening
AP Garanderen toegankelijke dienstverlening
A We organiseren een aangepaste dienstverlening die wordt afgestemd op de
behoeften van de klant via een catalogus aanpak enerzijds en een aanpak op maat
anderzijds. Deze dienstverlening is op vraag van de klant. Doel is een maximale
ondersteuning van de klant bij het bereiken van zijn beleidsdoelstellingen. De
producten- en dienstencatalogus wordt in die context permanent geactualiseerd.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 2017.
De provincieraad van Antwerpen,
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 dat de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van
kredieten;
Op voorstel van de deputatie,
BESLUIT:
Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er
volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 67.000,00 EUR

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Investeringsbudget – Uitgaven en onder
de Investeringsenveloppe IE02 – Logistiek, Rubriek II.A.3. Roerende goederen –
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 67.000,00 EUR
Het verbinteniskrediet wordt bijgevolg vermeerderd met 67.000,00 EUR

