
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 25 januari 2018

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40

Agenda nr. 9/1 Budget 2018. Verdeling van het krediet onder 
2018/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot 
aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring.

In het budget 2018 werd onder de budgetsleutel 2018/64900000/21/0629 
Ramingsnummers 2018170023 en 2018170045: “Subsidies met betrekking tot 
aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid” een krediet van 256.050 EUR 
ingeschreven.

De deputatie heeft beslist volgende verdeling van het krediet onder 
2018/64900000/21/0629 aan uw raad ter goedkeuring voor te leggen: 

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2018170045: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 
uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de 
context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid.

Nog te bestemmen krediet                                                          50.000 EUR

Ramingsnummer 2018170023: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 
uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de 
context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid.

Impulsbeleid aangepast vervoer                                                  206.050 EUR

Het betreft hier innovatieve projecten op het domein van aangepast vervoer. Dit krediet 
wordt aangewend op basis van het reglement innovatieve projecten aangepast vervoer 
goedgekeurd op de provincieraad van 23 februari 2017. De provinciale subsidie is beperkt tot 
maximaal drie jaar en bedraagt maximaal 75% van de projectkosten.

Uw raad wordt gevraagd de verdeling van het krediet 2018/64900000/21/06291 
Ramingsnummers 2018170023 en 2018170045: Subsidies met betrekking tot 
aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid goed te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 januari 2018.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de interne verdeling van het krediet in het uitgavebudget BBC onder 
2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018170023 en 2018170045;



Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 110 van 13 december 1982, gewijzigd door het 
Koninklijk Besluit nr. 145 van 30 december 1982, betreffende het verplicht 
evenwicht van de begroting;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad keurt de volgende verdeling van het krediet ingeschreven in het 
uitgavebudget BBC onder 2018/64900000/21/0629 Ramingsnummers 2018170023 
en 2018170045: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig 
woonbeleid goed ten bedrage van 256.050 EUR.

Dit krediet wordt aangewend als volgt:

Ramingsnummer 2018170045: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 
uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de 
context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid.

Nog te bestemmen krediet                                                          50.000 EUR

Ramingsnummer 2018170023: A Aangepast vervoer. We stimuleren de verdere 
uitbouw van een bovenlokaal, flexibel aanbod aangepast vervoer op maat, in de 
context van het Vlaams beleid basisbereikbaarheid.

Impulsbeleid aangepast vervoer                                                   206.050 EUR


