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Geert Asman, Isabel Dellaert, Luc Van Waesberghe en St.even De
Vuyst, schepenen;
Martin Acke, Frank Bruggeman, fílip Bruggheman, Matthias Cassier,
rfan De Beule, Debbie De Vl-eesschauwer, Gino D'Haene,
Guy DrHaeseleer, Vincent Dierickx, Rik Laureys, Marleen Maenhoul,
Karl- Segers, Kristof Stevel-inck, Kevin Uytterhaegher,
Karel- Van Bever en Lucien Van de Velde, raadsleden.
Guy Verbuyst, algemeen directeur.

Verontschuldigd: Kurt Van We ynsberghe, raadslid

OPENBARE ZITTING - PUNT 5 - DOTATIE AAN DE HULPVERLEN]NGSZONE CENTRUM NA
BUDGETIVIJZIGING 2OI9 _ GOEDKEURING

DE RAAD

Gelet op de wet
artikelen 67 en

van 15 mei 2007 betreffende de civiel-e veiligheid,
68;

Gelet op het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones;

Gelet op het decreet
arti-keI 40;

dd. 22 december 2011 betreffende het lokaal_ besLuur,

Overwegende dat de zoneraad van Hulpverleningszone Centrum op 24 oktober
2018 de begroti-ng voor het dienstjaar 2019 heeft goedgekeurd;

Overwegende dat voor ZeIzaLe volgende dotaties in de begrotinq 2019
opgenomen werd.en:

o Voor exploitatie: 600 . 995,1 4

o Voor investeringen: 53.935,95
o Bijdrage voor de pensioenen: 2.998,72 euro

dd. 29 oktober

euro

euro

Gelet op het gemeenteraadsbesl-uit
goedkeuring aan de dotaties;

201-8 houdende de

Overwegende dat - naar aanl-eiding van de toetreding van de fusiegemeenten
Deinze en Lievegem - de begroLíng 2019 door de zoneraad in haar nieuwe
samenstelling op 30 januari 2019 werd bekrachtigd;
Overwegende dat de initiële begroting van de hulpverleningrszone
bijgestuurd werd na bespreking ervan in de begrotingscommíssie op 6 mei
2019;

Overwegende dat het zonecollege van de hulpverleningszone op 29 mei 2019
het ontwerp van de begrotingswij ziqing voor het dienstjaar 2019
goedkeurde;

Overwegende dat de definitieve goedkeuring van de begrotingswij zíqínq 2019
door de zoneraad is ingepland op I1 )uni 2019;

Overwegende dat een befangrijke aanpassing van de begroting het verwerken
van het begrotingsresultaat van 2018 betreft:
Het resultaat wordt o.m. aange\^/end voor de laatste schijf van de
compensatie van de gemeenten die bij de zonevorming roerende goederen
ingebracht hebben. In 2019 wordt in totaaL I.250.681,84 euro geristorneerd
naar de gemeenten (volgens de respectievel-ijke bijdraqe van iedere
gemeente in het. resul-taat van 2018) .



Het ristorno zal- verwerkt ûorden via de uitgavenkredieten van de zone en
dus l-os staan van de hieronder vermel-de gewi j zigde dotatie.
Overwegende dat, in functie van het ontwerp van de begrotingswijziging en
de door de gemeenten aanvaarde verdeel-sleutel-/ voor 2019 door ZeLzaLe
volgende dotaties worden toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:

o Voor exploitatie: 413.287,59 euro (i.p.v. 600.995,'74 euro)

o Voor investeringen: 57.624,82 euro (i.p.v. 53.935,95 euro)

o Bijdrage voor de pensioenen: 2.998,12 euro

Overwegende dat de gemeenteraad de gewij zigde dotaties van de gemeente aan
de hulpverleningszone dient goed te keuren.

BESLUIT:

in openbare zitting, met algemene st.emmen:

Artikel 1: - Keurt goed de dotatie van 4'73.281,59 euro voor exploitatie- en
2.998,12 euro voor investeringsuitgaven; en de bijdrage voor de pensioenen
van 57.624, 82 euro.
Arti-kel 2: - Een voor eensluidend verkl-aard afschrift van deze beslissing
wordt overgemaakt aan de toezichthoudende overheid en aan de
Hulpverlenings zone Centrum.

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
24 juni 2019.

NAMENS MEEN
In opdracht:
Guy VERB
ALG R VOORZ ERAAD
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