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Provincieraadsbesluit 

betreft APB domein De Gavers 

Goedkeuren van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 

2018 en het budget 2019 

bevoegde gedeputeerde Anna Maria Charlier 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

 
 Het provinciedecreet van 9 december 2005. 

 

 Het besluit van 25 juni 2010 van de Vlaamse Regering betreffende de 

beleids- en beheerscyclus. 

 

 Het besluit van 23 november 2012 van de Vlaamse Regering tot 

wijziging van diverse bepalingen van het besluit van 25 juni 2010 van 

de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus. 

 

 Het besluit van 18 december 2003 van de Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur houdende de goedkeuring van het besluit van de 

Provincieraad van 11 september 2003 betreffende de oprichting van het 

autonoom provinciebedrijf Provinciaal domein De Gavers. 

 

 Het besluit van 1 oktober 2010 van de Vlaams minister van Binnenlands 

Bestuur betreffende de vaststelling van de modellen en de nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van 

de rekeningstelsels volgens de beleids- en beheerscyclus. 

 

 Het besluit van 26 november 2012 van de Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur betreffende de wijziging van het besluit van 1 

oktober 2010 van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur tot 

vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 

beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels 

volgens de beleids- en beheerscyclus. 

 

 De omzendbrief BB 2017/5 van 6 oktober 2017 van de Vlaams minister 

van Binnenlands Bestuur houdende de instructies voor de aanpassing 

van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018 volgens de 

beleids- en beheerscyclus. 
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 De omzendbrief BB 2018/2 van 20 juli 2018 van de Vlaams minister van 

Binnenlands Bestuur houdende de instructies het budget 2019 “n het 

éénjarige meerjarenplan 2019. 

 

 Het besluit van 11 september 2003 van de Provincieraad houdende de 

organisatie van het provinciaal domein De Gavers als autonoom 

provinciebedrijf met ingang van 1 januari 2004. 

 

 Het besluit van 3 september 2014 van de Provincieraad houdende de 

beheersovereenkomst tussen het autonoom provinciebedrijf provinciaal 

domein De Gavers en de Provincie Oost-Vlaanderen, inzonderheid 

artikel 9 betreffende het financieel kader waarin de budgettering moet 

passen. 

 

 Het besluit van 25 maart 2015 van de Provincieraad houdende de 

statutenwijziging van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein 

De Gavers, inzonderheid artikels 54 en 56. 

 

 Het besluit van 26 april 2017 van de Provincieraad houdende de 

goedkeuring van de tweede reeksbudgetwijzigingen 2016, het budget 

2017 en het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom 

provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers. 

 

 Het besluit van 28 februari 2018 van de Provincieraad houdende de 

goedkeuring van het budget 2018. 

 

 Het besluit van 15 november 2018 van de Raad van Bestuur van het 

autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers waar de eerste 

reeks budgetwijzigingen aan het budget 2018 en het budget 2019 

werden vastgesteld. 

2.   Motivering 

 
Conform bovenstaande wetgeving dient de Raad van Bestuur van het 
autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De Gavers het budget, de 
budgetwijzigingen, het meerjarenplan en de aanpassingen aan het 
meerjarenplan voor te leggen aan de Provincieraad ter goedkeuring. 

3.   Besluit 
Met 33 ja-stemmen, bij 2 onthoudingen 

 
Artikel 1 : 
 
De eerste reeks budgetwijzigingen aan het budget 2018 (bestaande uit een 
verklarende nota en een financiële nota) van het autonoom provinciebedrijf 
provinciaal domein De Gavers wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2 : 
 
Het budget 2019 van het autonoom provinciebedrijf provinciaal domein De 
Gavers wordt goedgekeurd. 
 
Artikel 3 : 
 
Dit besluit wordt overeenkomstig het Provinciedecreet samen met de 
bijbehorende documenten aan de Vlaams minister voor Binnenlandse Bestuur 
verzonden met het oog op goedkeuring. 

 

Gent, 27 februari 2019 

namens de Provincieraad: 

De wnd. provinciegriffier De voorzitter, 
Martine Haegens Phaedra Van Keymolen 
 


