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HULPVERLENINGSZONE CENTRUM: GEWIJZIGDE EXPLOITATIE- EN INVESTERINGSDOTATIE VOOR
HET DIENSTJAAR 2021 - GOEDKEURING.
Juridische grond
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017, artikel 42, 51.
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68.

Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.
Motivering
De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 23 oktober 2020 zoals wettelijk
voorgeschreven de begroting voorhet dienstjaar 2021 goedgekeurd.
Net als de vorige jaren wordt deinitiéle begroting van de hulpverleningszone bijgestuurd.
Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie op 26 mei 2021 keurde het zonecollege
van de hulpverleningszone op 26 mei 2021 het ontwerp van de begrotingswijziging voor het
dienstjaar 2021 goed.
Een belangrijke aanpassing van de begroting betreft het verwerken van het begrotingsresultaat van 2020. Het volledige begrotingsresultaat (in totaal 3,4 miljoen euro) wordt in
deze begrotingswijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het
aandeel van iedere gemeente in dit resultaat (m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar
2020). Het ristorno zal verwerkt worden via de uitgavenkredieten van de zone en staan
bijgevolg los van de hieronder vermelde gewijzigde dotatie.
Een andere belangrijke aanpassing heeft betrekking op de federale dotaties. Deze dotaties
zijn sterk gestegen: de federale dotaties voor de zoneliggen 1,57 miljoen euro hoger dan
voorzien in de oorspronkelijke begroting. De extra federale dotaties voor Zone Centrum
kaderen in een algemenestijging over een periode van vier jaar van de federale middelen
voor de hulpverleningszones.

e

De personeelskredieten werden ook herschikt en naar beneden bijgestuurd. In belangrijke
mate is dit een gevolg van de aanpassing van de personeelsuitgaven aan de verwachte
invulling van de personeelsbehoeften voor het jaar 2021.

°

Bovenstaande aanpassingen hebben tot gevolg dat de gemeentelijke dotaties opgenomen
in de begrotingswijziging voorhet jaar 2021 kunnen dalen.

e

De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd
te worden door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en
de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor het jaar 2021 door de
gemeente Melle volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:
Voor exploitatie: 451.378,84 euro
Voor investeringen: 48.358,72 euro

Bijdrage voor de pensioenen: 1.794,91 euro
e

De definitieve goedkeuring van de begrotingswijziging 2021 door de zoneraad is gepland op

23 juni 2021.

e

De goedkeuring van de toezichthoudende overheid is vereist opdat de begrotingswijziging
uitvoerbaar zou zijn. Het bestuurlijk toezicht dient daarom een afschrift van de
gemeenteraadsbesluiten betreffende de dotaties aan de zone te ontvangen om de
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2021 definitief te kunnen goedkeuren.

°

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal tevens worden overgemaakt
aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.

Inspraak, advies en bijlagen
°

Overzicht dotaties Hulpverleningszone Centrum: begrotingswijziging 2021.

Financieel kader
°

De werkingstoelage is voorzien op beleidsitem 041000 en algemene rekening 6494000, de
investeringstoelage op beleidsitem 041000, algemene rekening 6640000, investeringsproject
SUBSIDIES en subproject 01 en zal bij de eerstvolgende meerjarenplanwijziging aangepast
worden.

Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Keurt goed de gewijzigde dotatie voor het dienstjaar 2021 van 451.378,84 euro voor
exploitatie- en 48.378,72 euro voor investeringsuitgaven, en de bijdrage voor de
pensioenen van 1.794,91 euro. De ristorno bedraagt 35.755,43 euro.

Artikel 2

Een voor eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt
aan de toezichthoudende overheid en aan de Hulpverleningszone Centrum.
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