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Agenda nr. 1/9 Dienst Erfgoed. Aanpassing ramingen budget 2019. 
Goedkeuring.

In dit verslag wordt een aanpassing van de ramingen (ARA) van het budget 2019 
aan uw raad voorgelegd.

1. Subsidie aan de vzw Monumentenwacht Vlaanderen (N)
In het budget 2019 is onder budgetcode 0729/64900000, ramingsnummer 
2019141059, een nominatief bedrag van 80.000 EUR ingeschreven als ‘Subsidie 
aan de vzw Monumentenwacht Vlaanderen’.

Monumentenwacht Vlaanderen vzw, de koepel die binnen de VVP de samenwerking 
tussen de vijf provinciale Monumentenwachten optimaliseert om de kwaliteit en 
gelijkvormigheid van de dienstverlening te garanderen, vraagt een verhoging van 
haar jaarlijkse werkingssubsidie met  7.000,00 EUR per provincie. 

Haar Raad van Bestuur (bestaande uit de gedeputeerden van de provincies 
Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen) en Algemene 
Vergadering hebben op 25 februari 2019 een verhoging van de jaarlijkse 
werkingssubsidie vanaf 2019 met 7.000,00 EUR goedgekeurd.

De dienst Erfgoed stelt voor om het budget 0729/64900000, ramingsnummer 
2019141059, voor de nominatieve subsidie te verhogen van 80.000,00 EUR naar 
87.000,00 EUR. 

Als tegenweging wordt voorgesteld de inkomsten van Monumentenwacht 
Antwerpen te verhogen van 45.000,00 euro naar 52.000,00 euro, op het budget 
0720/74500000, ramingsnummer 2019142127. 

Sinds de inkanteling van de voormalige vzw Monumentenwacht Antwerpen in de 
provinciale administratie zijn de inkomsten gestaag omhoog gegaan. Daardoor is er 
budgettaire ruimte om de ontvangsten en uitgaven op te trekken, waardoor de 
gevraagde budgetwijziging een nuloperatie is.

De verhoging van 7.000,00 EUR geldt voor de volledige legislatuur 2019-2024 en er 
zijn geen bijkomende (occasionele of structurele) budgetverhogingen mogelijk.

2. Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen (N)



In het budget 2019 van de dienst Erfgoed is onder budgetcode 0729/64900000, 
ramingsnummer 2019140980, een nominatief bedrag van 45.000,00 EUR 
ingeschreven als ‘Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen’.
Door de aanpassingswerken, gerealiseerd door de provincie, en door een efficiënter 
beheer door de kathedraal, is de reële kost van dit artikel stelselmatig gedaald tot 
circa 20.000,00 EUR op jaarbasis.

Het departement Logistiek (DLOG) beheert onder dezelfde budgetcode 
0729/64900000, ramingsnummer 2019141216, een bedrag van 85.000,00 EUR 
ingeschreven als ‘Subsidie voor gebouwen erediensten’. Deze subsidies zijn bedoeld 
om welbepaalde kosten te dragen van de gebouwen voor de eredienst waarvoor de 
provincie de verantwoordelijkheid draagt (i.e. de beide kathedralen en de Russisch-
Orthodoxe Christus’ Geboortekerk), volgens overeenkomst tussen de provincie en 
de kerkbesturen in kwestie.

De dienst Erfgoed stelt voor om ook de ‘Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal 
Antwerpen’ via het subsidiebudget van DLOG te laten betalen en daarvoor het 
budget 0729/64900000, ramingsnummer 2019141216, van DLOG te verhogen van 
85.000,00 naar 105.000,00 EUR.

Verder stelt de dienst Erfgoed voor om het resterende bedrag van 25.000,00 EUR 
te verschuiven naar het budget 0729/61300000, ramingsnummer 2019170033, 
voor de actie Archeologiedepot, voor het nieuwe project ‘Interprovinciale 
Archeologiedagen’ en de verdere uitbouw van de educatieve pakketten. 

Als tegenweging stelt de dienst Erfgoed voor het budget 0729/64900000, 
ramingsnummer 2019140980, te verlagen met 45.000,00 EUR.

Deze aanpassingen van de ramingen van het budget 2019 gelden voor de volledige 
legislatuur 2019-2024.

De deputatie keurde dit verslag goed op 6 juni 2019.

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: 
De provincieraad keurt de verhoging goed van de nominatieve subsidie aan de vzw 
Monumentenwacht Vlaanderen van 80.000,00 EUR naar 87.000,00 EUR, voor de 
volledige legislatuur 2019-2024.

Artikel 2:



De provincieraad keurt goed de ‘Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal 
Antwerpen’ volledig via het subsidiebudget van het departement Logistiek te laten 
betalen en daarvoor het budget 0729/64900000, ramingsnummer 2019141216, 
van het departement Logistiek te verhogen met 20.000,00 EUR en het budget 
0729/64900000, ramingsnummer 2019140980, van de dienst Erfgoed te 
verminderen met 20.000,00 EUR, voor de volledige legislatuur 2019-2024.

Artikel 3:
De provincieraad keurt goed het resterende bedrag van 25.000,00 EUR van de 
dienst Erfgoed voor de ‘Subsidie voor klimatisatiekosten kathedraal Antwerpen’ te 
verschuiven naar het budget 0729/61300000, ramingsnummer 2019170033, voor 
de actie Archeologiedepot, voor het nieuwe project ‘Interprovinciale 
Archeologiedagen’ en de verdere uitbouw van de educatieve pakketten, voor de 
volledige legislatuur 2019-2024.


