
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 4 december 2020

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48

Agenda nr. 4/5 Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020) - 
Beleidsrapporten en detail bij de aanpassing meerjarenplan. 
Vaststelling van de kredieten 2021. Goedkeuring.

Naar aanleiding van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – 
maand december) worden de vermeerderingen en verminderingen van kredieten 
gebundeld van het type ‘Aanpassing meerjarenplan (AMJP)’ in Mercurius-
Beleidsbepaling.

Volgende rapporten worden bijgevoegd ter goedkeuring: 

01 Strategische nota
02 Financiële nota:
M1 Financieel Doelstellingenplan
M2 Staat van het financieel evenwicht (geconsolideerd)
M3 Overzicht van de kredieten
03 Toelichting:
T1 Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3 Investeringsproject
T4 Evolutie van de financiële schulden
Overzicht van de financiële risico’s
Grondslagen en assumpties bij de opmaak
Plaats van de documentatie op internet
Detail van de aanpassing van het meerjarenplan

De aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand december) leidt 
tot volgend financieel evenwicht:

BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT
Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet
2020 22.660.658,60 0,00 22.660.658,60
2021 19.512.950,60 11.889.928,50 31.402.879,10
2022 15.092.853,60 8.862.906,50 23.955.760,10
2023 10.723.649,20 -3.872.359,50 6.851.289,70
2024 6.447.179,20 7.556.255,50 14.003.434,70
2025 2.419.449,20 11.678.220,50 14.097.669,70



AUTOFINANCIERINGSMARGE
Jaar Vorig krediet Aanpassing Huidig krediet
2020 -126.798.696,13 0,00 -126.798.696,13
2021 1.142.249,50 -132.477,00 1.009.772,50
2022 114.926,50 1.103.131,00 1.218.057,50
2023 114.681,10 200.235,00 314.916,10
2024 210.232,50 197.371,00 407.603,50
2025 456.155,50 194.471,00 650.626,50

Het evenwicht in het meerjarenplan blijft bewaard in alle jaren. De 
autofinancieringsmarge blijft positief in 2025.

Tegelijk worden de kredieten 2021 vastgesteld door de provincieraad.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 november 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het artikel 149 van het provinciedecreet, aangaande aanpassingen van het 
meerjarenplan en de vaststelling van kredieten;

Gelet op het artikel 43, punt 28° van het provinciedecreet, aangaande de 
bevoegdheid van de provincieraad tot het toekennen van nominatieve subsidies;

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse regering 
betreffende BBC2020, aangaande aanpassingen van het meerjarenplan en het 
financieel evenwicht;

Gelet op de artikelen 1, 3 en 4 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, 
aangaande de voorschriften en toelichting inzake beleidsrapporten en de 
documentatie bij het meerjarenplan;

Gelet op de artikelen 11 en 12 van het ministerieel besluit betreffende BBC2020, 
aangaande de gecorrigeerde autofinancieringsmarge en de digitale rapportering van 
gegevens;

Overwegende de voorgestelde vermeerderingen en verminderingen van kredieten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 2020 – maand 
december) wordt vastgesteld. Tegelijk worden de kredieten 2021 vastgesteld. De 
dotaties en nominatieve subsidies voor 2021 uit de lijst van de toegestane 
werkings- en investeringssubsidies worden goedgekeurd.

Bijlagen:
Beleidsrapporten en detail bij de aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (boekjaar 
2020 - maand december) - vaststelling kredieten 2021


