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Goedkeuren van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 

2018 en het budget 2019 
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Mevrouwen en mijne Heren, 

 
In zitting van 11 september 2003 besliste u om met ingang van 1 
januari 2004 het provinciaal domein De Gavers te organiseren als een 
autonoom provinciebedrijf. In dezelfde zitting werden de statuten van 
het bedrijf goedgekeurd, alsmede de beheersovereenkomst. 
Met deze nota wil het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De 
Gavers de eerst reeks budgetwijzigingen 2018 en het budget 2019 aan u 
voorleggen ter goedkeuring. 
 
Artikel 54 van de statuten bepaalt dat de Raad van Bestuur van het 
autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers het budget en 
het meerjarenplan aan u dient voor te leggen ter goedkeuring 
 
Sinds de inwerkingtreding van de BBC-reglementering op 1 januari 2014 
dient het budget en het meerjarenplan van autonome provinciebedrijven 
volgens BBC-model aan u en aan de Vlaamse Regering te worden 
voorgelegd ter goedkeuring. Ook de budgetwijzigingen en de 
aanpassingen aan het meerjarenplan dienen door u en de Vlaamse 
Regering te worden goedgekeurd. 
 
In zitting van 28 februari 2018 verleende de Provincieraad goedkeuring 
aan de het budget 2018 van het autonoom provinciebedrijf provinciaal 
domein De Gavers. 
 
In zitting van 15 november 2018 stelde de Raad van Bestuur van het 
autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers de eerste reeks 
budgetwijzigingen aan het budget 2018 en het budget 2019 vast. 
Als bijlage vindt u de eerste reeks budgetwijzigingen aan het budget 
2018 en het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf provinciaal 
domein De Gavers.  
 
U wordt gevraagd bijgaand ontwerp van provincieraadsbesluit, samen 
met de bijbehorende documenten, te willen goedkeuren 

dossiernummer:. 
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Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Anna Maria Charlier 
 


