
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 2/3 Erfgoed. Vermeerdering van exploitatiebudget en 
vermindering van nominatim-subsidie. Goedkeuring.

De provincie Antwerpen ondersteunt de werking van de Antwerpse Onze-Lieve-
Vrouwkathedraal, vanuit haar wettelijke verplichtingen inzake de erediensten, door 
jaarlijks een nominatim-subsidie toe te kennen voor de klimatisatiekosten.

Hiervoor is jaarlijks een budget voorzien van 45.000,00 EUR; de toegekende 
subsidie is evenwel nooit hoger dan de reële uitgaven voor de klimatisatiekosten 
door de kathedraal gedaan. Voor 2018 bedroegen de reële kosten slechts 
21.824,67 EUR.
Daarom wordt dit budget verlaagd met 23.175,00 EUR.

Het budget van de Actie ‘Lokale erfgoedhouders’ wordt verhoogd met 
23.175,00 EUR omdat de dienst Erfgoed voorstelt dit budget aan te wenden voor de 
realisatie van bijkomende projecten inzake erfgoededucatie en -ontsluiting.

Dit is een financiële nuloperatie.

In dit verslag worden deze wijzigingen aan het budget van 2018 aan uw raad 
voorgelegd.

In de exploitatie uitgaven van het Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 
worden:
- de werkingskosten van ARK 2018/61300000/19/0729 - Overige diensten en 
diverse leveringen/Overig beleid inzake het erfgoed, ramingsnummer 2018140688, 
vermeerderd met 23.175,00 EUR;
- de nominatim-subsidie van ARK 2018/64900000/19/0729 - Subsidie voor 
klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen (N)/Overig beleid inzake het erfgoed, 
ramingsnummer 2018140980, verminderd met 23.175,00 EUR.
De aanpassing van de raming (ARA) zelf wordt door het departement Financiën aan 
uw college voorgelegd in de zitting van 8 november 2018.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 31 oktober 2018.

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 (werkingskosten) is er de volgende wijziging:
vermeerdering van het transactiekrediet 2018 met 23.175,00 EUR.

Artikel 2:
Onder het beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit bij het Exploitatiebudget – 
Uitgaven (subsidies) is er de volgende wijziging:
vermindering van het transactiekrediet 2018 met 23.175,00 EUR.


