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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/5 Vierde reeks wijzigingen van 2017
Het Provinciaal Veiligheidsinstituut betaalt de syndicuskost 
die wordt aangerekend voor het gebruik van ruimtes in het 
Coveliersgebouw.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget - 
Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut gebruikt nu de ruimtes in het Coveliersgebouw 
als buitendienst (voorlopig geen wijziging van de juridische structuur), waardoor wij 
budget hebben voor een aantal kosten die met facilitair management te maken 
hebben: nutsvoorzieningen, sanitair, afval, beveiliging en bewaking, schoonmaak 
gemeenschappelijke delen.

De kosten voor het Coveliersgebouw worden integraal betaald door de Facilitaire 
Dienst van het Departement Logistiek en worden als syndicuskost doorgerekend 
aan het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Deze kosten zijn berekend op het gebruik 
van de oppervlakte door het Provinciaal Veiligheidsinstituut. Halverwege dit jaar 
wordt 80% van deze ingeschatte kost verschoven, het daarop volgende wordt een 
werkelijke inschatting gemaakt.

Voor de syndicuskost 2016 werd vorig jaar een voorschot aangerekend van 30.000 
EUR. De werkelijke afrekening bedroeg 20.676,25 EUR waardoor het PVI nog een 
tegoed heeft van 9.323,75 EUR.

De voorschot voor 2017 wordt verlaagd naar 20.000 EUR en verrekend met het 
tegoed van 9.323,75 EUR waardoor het PVI een bedrag van 10.676,25 EUR naar 
DLOG dient te verschuiven.

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

1. Exploitatie Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie – Uitgaven. 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie (schema B2) 
worden verminderd met 10.676,25 EUR. Het gaat om uitgaven voor facilitair 
management onder de budgetsleutel 0490 / 61300000 (2017140069).



In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 30 van 33.
BDS Niet in doelstellingen te vatten beleid
AP Overhead Departement Ontwikkeling en Educatie
A Overhead Provinciaal Veiligheidsinstituut

2. Exploitatie Beleidsdomein Logistiek – Uitgaven. 

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Logistiek (schema B2) worden 
vermeerderd met 10.676,25 EUR. Het gaat om uitgaven voor facilitair management 
onder de budgetsleutel 0119 / 61300000 (2017141210).

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 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 dat de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van 
kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Onder het beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 10.676,25 EUR

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Logistiek bij het Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er 
volgende wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 10.676,25 EUR


