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Agenda nr. 9/1 APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Budget 2019. 
Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 23 november 2017 de oprichting van het 
autonoom provinciebedrijf Gouverneur Kinsbergencentrum goedgekeurd. Dit 
provinciebedrijf werd met ingang van 1 januari 2018 operationeel.

Overeenkomstig de beleidsnota heeft het autonoom provinciebedrijf als 
kernopdracht:

Het APB GKC heeft tot doel om de beleidsuitvoerende taken van het provinciaal 
beleid zorgeconomie, -innovatie en –arbeidsmarkt mede in te vullen.

Het centrum is een dynamisch, modern en duurzaam kennis- en expertisecentrum 
van de zorg met als prioritaire focus (thuis)zorg, voor de huidige en toekomstige 
professionals van de private en publieke sector en op de lange termijn gericht naar 
een ruim publiek. Dit kennis- en expertisecentrum wordt uitgebouwd in nauwe 
samenwerking met diverse partners.

Projecten, activiteiten en dienstverlening, al dan niet in samenwerking met 
partners, opstarten, faciliteren en beheren in zoverre die inspelen op huidige en 
toekomstige noden met betrekking tot zorginnovatie en zorgeconomie, 
ondernemerschap en arbeidsmarkt in de zorgsector, behoort tot de corebusiness.

Artikel 7 van de beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie 
jaarlijks aan de provincieraad het budget van het APB ter goedkeuring voorlegt.

Het budget bevat op het niveau van de acties indicatoren en streefwaarden om de 
realisatiegraad op te volgen.

In het budget worden de financiële consequenties voor de genomen beleidskeuzes 
opgenomen. De budgetdocumenten zijn digitaal toegevoegd.

Voor 2019 zijn, zoals blijkt uit de budgettaire personeelsbehoefte, 4,6 VTE nodig. 
Een organogram kan worden teruggevonden op het provinciaal intranet:

//intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-
organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 
uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 

http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap
http://intranet.provincieantwerpen.be/group/guest/bestuur-en-organisatie/bedrijfsinformatie/budget/budget-2019/apbevap


van de provincie. Deze dotatie bedraagt voor 2019: 178.000,00 EUR. Deze dotatie 
werd in het budget 2019 met 25.000 EUR verhoogd ingevolge een verhoging van 
de personeelskosten.

In het budget 2019 zijn er enerzijds meer ontvangsten voorzien (oa. ingevolge de 
uitbreiding van huurderscontracten) en werden, anderzijds, de middelen voor 
‘Testlab’, meer gedetailleerd gebudgetteerd (t.o.v. het meerjarenplan 2018) wat 
een impact heeft op de ontvangsten en uitgaven. Samengevat wordt er een 
positieve impact op het resultaat 2019 voorzien.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 31 oktober 2018.

Het ontwerp van het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf werd door de 
raad van bestuur van het APB goedgekeurd op 25 oktober 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 23 november 2017 houdende goedkeuring 
van de statuten van het autonoom provinciebedrijf GKC;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf GKC;

Gelet op de goedkeuring van het budget 2019 door de raad van bestuur van het 
APB GKC in zitting van 25 oktober 2018;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf GKC voor het uitvoeren van 
zijn budget 2019 een dotatie van 178.000,00 EUR zal ontvangen.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf GKC.


