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HULPVERLENINGSZONE CENTRUM:
DIENSTJAAR 2021 - GOEDKEURING.
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Juridische grond
e

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

e

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid artikelen 67 en 68.
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.

e

Motivering

e

Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de
Hulpverleningszone Centrum op 9 september 2020 het ontwerp van de begroting voor het
dienstjaar 2021 goed.

e

De definitieve goedkeuring van de begroting 2021 door de zoneraad is ingepland voor 28
oktober 2020. De begroting van de zone dient te worden goedgekeurd in de zoneraad van
oktober omwille van de door de wetgever opgelegde termijnen inzake het
goedkeuringstoezicht.

e

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

e

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

Financieel kader

e

De dotaties van de gemeenten aan de Hulpverleningszone Centrum worden jaarlijks
goedgekeurd door de gemeenteraad. In functie van het ontwerp van de begroting en de

door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2021 door Melle volgende
dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:
-

voor exploitatie: 475.561,66 euro;

-

voor investeringen: 50,131,571 euro;

-_bijdrage voor de pensioenen: 1.794,91 euro.
Stemresultaat
met algemeenheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Keurt goed de dotatie voor het dienstjaar 2021 van 475.561,66 euro voor
exploitatie- en 50.131,51 euro voor investeringsuitgaven; en de bijdrage voor de
pensioenen van 1./94,91 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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