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Verslag van de deputatie
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Agenda nr. 2/5 APB Warande. Meerjarenplan 2020-2025 en Kredieten 2020. 
Goedkeuring.

Door uw raad werd in vergadering van 26 maart 2009 de oprichting van het 
autonoom provinciebedrijf de Warande goedgekeurd. Dit provinciebedrijf werd met 
ingang van 1 juli 2009 operationeel.

Het autonoom provinciebedrijf heeft als kernopdracht: “Het ontwikkelen en 
promoten van een laagdrempelig, kwaliteitsvol en bovenlokaal vrijetijdsaanbod.”

De beheersovereenkomst bepaalt onder meer dat de deputatie jaarlijks aan de 
provincieraad het meerjarenplan van het APB ter goedkeuring voorlegt. Tevens 
wordt de jaarlijks vaststelling van de kredieten voor het komende werkingsjaar 
voorgelegd aan de provincieraad.
In het meerjarenplan worden de financiële consequenties voor de genomen 
beleidskeuzes opgenomen. De financiële documenten zijn digitaal toegevoegd.

In de kredieten 2020 is een budgettaire personeelsbehoefte van 56.3 VTE voorzien. 
Het organogram kan als bijlage worden teruggevonden.

Tevens bevatten de kredieten 2020 voldoende middelen om de dagdagelijkse 
werking van het cultuurhuis te organiseren. Er zijn in 2020 geen specifieke 
bijkomende investeringskredieten voorzien, gelet op de ingrijpende investeringen in 
de voorbije legislatuur. In de meerjarenplanning zijn beperkte investeringen 
voorzien, uit te voeren in samenspraak met de stad Turnhout.

De jaarlijkse dotatie, die het provinciebestuur aan het autonoom provinciebedrijf 
uitkeert om haar kernopdrachten te ontwikkelen, vindt uw raad terug in het budget 
van de provincie. Deze dotatie bedraagt in voorliggend meerjarenplan :

- 2020 : 3.531.694 EUR
- 2021 : 3.653.328 EUR
- 2022 : 3.726.396 EUR
- 2023 : 3.800.924 EUR
- 2024 : 3.876.942 EUR
- 2025 : 3.954.480 EUR

Het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025 van het autonoom provinciebedrijf 
werd door de raad van bestuur van het APB vastgesteld op 16 oktober 2019.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd in zitting van 14 november 2019.



De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de artikelen 225 tot 237 van het provinciedecreet;

Gelet op het provincieraadsbesluit van 26 maart 2009 houdende goedkeuring van 
de statuten van het autonoom provinciebedrijf de Warande;

Gelet op de beheersovereenkomst met het autonoom provinciebedrijf 24 oktober 
2019;

Gelet op de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020-
2025 door de raad van bestuur van het APB de Warande in zitting van 16 oktober 
2019;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Goedgekeurd wordt het meerjarenplan 2020-2025 en de kredieten 2020 van het 
autonoom provinciebedrijf de Warande.

Artikel 2:
Goedgekeurd wordt dat het autonoom provinciebedrijf de Warande voor de 
realisatie van de doelstellingen in 2020 een dotatie van 3.531.694 EUR zal 
ontvangen.


