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Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/5 Budget 2019. Evenwicht na de eerste reeks wijzigingen. 
Goedkeuring.

Naar aanleiding van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 2019 werd door de 
deputatie in zitting van 7 maart 2019 beslist tot het wijzigen van enkele kredieten 
op het budget voor het jaar 2019. Dit leidt tot volgende bedragen:

B2019
RESULTAAT OP KASBASIS startbasis 11.527.901
RESULTAAT OP KASBASIS na de eerste budgetwijziging 29.218.115

Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE 1.157.716
Herrekende AUTOFINANCIERINGSMARGE na de eerste 
budgetwijziging

1.190.256

Het evenwicht van het budget blijft bewaard. Het resultaat op kasbasis stijgt met 
17.690.214,00 EUR, de autofinancieringsmarge stijgt met 32.540,00 EUR in 2019.

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring van de eerste 
budgetwijziging:

Provincie Antwerpen, documenten aan Raad / Vlaanderen bezorgd ivm BW1 2019

verslechtering AFM? nee
xbrl -file / xml-file mjp x toepassing
xbrl -file / xml-file bw x toepassing

bw Raadsbeslissing x dig loket
bw motivering van de wijzigingen (= toelichting) x  
bw Wijz schema B1 Doelstellingenbudget x dig loket
bw herziening financiële toestand x dig loket

bw FN BW1 wijz exploitatiebudget (=B2) x dig loket
bw FN BW2 wijz investeringsenveloppe (=B3) x dig loket
bw FN BW3 wijz transactiekredieten invest (=B4) x dig loket
bw FN BW4 wijz liquiditeitenbudget (=B5) x dig loket



indien gewijzigd:
bw herziening doelstellingennota x dig loket
bw herziening lijst nominatieve subsidies x dig loket
bw herziening lijst overheidsopdrachten  dig loket
bw herziening lijst daden van beschikking  dig loket

dot Raadsbeslissing x dig loket

x: documenten die we aangeleverd hebben

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 maart 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:

Enig artikel:
Goedgekeurd wordt de hierna volgende opsomming van vermeerderingen en 
verminderingen van kredieten door de eerste reeks wijzigingen aan het budget 
2019.


