
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 28 september 2017

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50

Agenda nr. 4/8 Vierde reeks wijzigingen van 2017. Procesaanpassingen en 
functionele wijzigingen aan het documentumplatform 
(Sindala).

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017.

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. 
Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017.

Het departement ICT stelt voor om een budgetwijziging uit te voeren om de nodige 
procesaanpassingen en functionele wijzigingen aan het documentumplatform 
(Sindala) te kunnen realiseren in 2017. Concreet gaat het over de volgende 
thema’s:

1. Aanpassingen aan de werkprocessen ten gevolge van het nieuwe decreet 
over de integratie RUP en plan MER;

2. GIS integratie in de nieuwe omgevingsvergunningsprocessen;
3. Integratie van de elektronische handtekening in de procedure 

omgevingsvergunningen.

De financiering voor deze wijzigingen wordt door het Departement Ruimte, Erfgoed 
en Mobiliteit (DREM) ter beschikking gesteld.

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

Technisch wordt dit als volgt vertaald:

1. Exploitatie Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie - 
Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie 
(schema B2) worden vermeerderd met 120.000 EUR.

Het gaat om uitgaven voor ‘Overige diensten en diverse leveringen/Overig 
algemeen bestuur’ onder de budgetsleutel 0190/61300000 (ramingsnummer 
2017141218).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 27 van 33.



BDS Aanbieden van ICT-ondersteuning van het beleid en de provinciale 
dienstverlening.
AP Uitwerken en uitbouwen van een omgeving voor het voeren van ICT projecten.
A We optimaliseren het Documentum platform door wijzigingen te implementeren 
binnen Categorie 2 van het ICT-verzoeksproces met een aanvaardbare doorlooptijd.

2. Exploitatie Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit – Uitgaven.

De exploitatie uitgaven van Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit (schema 
B2) worden verminderd met 120.000 EUR.

Het gaat om uitgaven voor ‘Bijdrage in het tekort van de gewone begroting van de 
kerkfabrieken van de erkende erediensten (W)/Erediensten’ onder de budgetsleutel 
0790/64900000 (ramingsnummer 2017140647).

In de doelstellingennota 2017 komt dit op pagina 19 van 33.
BDS Uitvoeren van ondersteunende taken op verzoek van andere overheden.
AP Ondersteunen besturen en bedienaren erediensten.
A Erediensten: wij bieden financiële ondersteuning aan de kerkbesturen van de 
provinciaal georganiseerde erkende erediensten en aan de provinciale instelling 
voor niet-confessionele morele dienstverlening.

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 Informatie- en Communicatietechnologie bij het 
Exploitatiebudget – Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 met 120.000 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven zijn er volgende wijzigingen:
Vermindering van transactiekrediet 2017 met 120.000 EUR.


