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In openbare zitting vergaderd,
Hulpverleningszone Centrum - wijziging exploitatie- en investeringsdotatie voor het
dienstjaar 2020 : goedkeuring
Bevoegd lid
Tony Vermeire, burgemeester
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en de artikelen 339 t.e.m. 341
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 67 en 68
KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones
Gemeenteraadsbesluit van 16 oktober 2019 houdende Hulpverleningszone Centrum - exploitatieen investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020: goedkeuring
Gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 over de goedkeuring van de gewijzigde exploitatieen investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020 van de Hulpverleningszone Centrum
Feiten en motivering
De zoneraad van de Hulpverleningszone Centrum heeft op 16 oktober 2019 zoals wettelijk
voorgeschreven de begroting voor het dienstjaar 2020 goedgekeurd.
De oorspronkelijke begroting 2020 werd begin dit jaar bijgestuurd (zoneraad van 12 februari 2020).
Een belangrijke aanpassing had betrekking op de opname van de weerhouden
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beleidsdoelstellingen voor het jaar 2020, conform het meerjarenbeleidsplan van de zone. Dit heeft
voornamelijk een impact gehad op de gevraagde investeringstoelage. Voor Lievegem waren de in
de begroting opgenomen dotaties als volgt:
Voor exploitatie: 725.729,88
euro
Voor investeringen: 80.423,82 euro
Bijdrage voor de pensioenen: 3.888,88 euro
De begroting 2020 wordt nu een tweede keer bijgestuurd. Het betreft ditmaal een eerder
technische budgetwijziging, waarin een aanpassing van de personeelskredieten aan de indexering
van de wedden doorgevoerd werd (april i.p.v. februari). Ook werden de werkingskredieten herzien
en is er langs de ontvangstenzijde een toelage vanwege Zone Oost opgenomen (ikv een
samenwerking rond de dispatching). Tot slot werd ook een relatief beperkte meerkost ten gevolge
van de corona-crisis verwerkt in de begroting. Het gevolg van deze aanpassingen is dat zowel de
exploitatie- als de investeringsdotatie van de gemeenten naar beneden gebracht kunnen worden.
Het volledige begrotingsresultaat van 2019 (in totaal 4,2 mio euro) wordt in deze tweede
begrotingswijziging geristorneerd naar de verschillende gemeenten volgens het aandeel van
iedere gemeenten in dit resultaat (m.a.w. volgens de verdeelsleutel voor het jaar 2019).
Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de
Hulpverleningszone Centrum op 20 mei 2020 het ontwerp van de begrotingswijziging 2 voor het
dienstjaar 2020 goed. De definitieve goedkeuring door de zoneraad is voorzien op 24 juni 2020.
Reden waarom deze beslissing wordt genomen
De gewijzigde dotaties van de gemeenten aan de hulpverleningszone dienen goedgekeurd te
worden door de verschillende gemeenteraden van de zone. In functie van het ontwerp van de
begrotingswijziging en de door de gemeenten aanvaarde verdeelsleutel worden voor 2020 door de
gemeente Lievegem volgende dotaties toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:
Voor exploitatie: 708.749,27
euro
Voor investeringen: 76.011,50 euro
Bijdrage voor de pensioenen: 3.888,88 euro
Het aandeel van Lievegem in het begrotingsresultaat 2019 bedraagt 63.726,95 euro. Dit bedrag
wordt in het de voorliggende begrotingswijziging geristorneerd.
Financiële impact
Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zullen de verlagingen van de dotaties worden
opgenomen:
Exploitatie: - 16.980,61 euro
Investeringen: -4.412,32 euro
Jaarbudgetrekening:
Exploitatie: 2020/GBB-SSC/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Investeringen: 2020/GBB-SSC/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Advies
Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zullen de verlagingen van de dotaties worden
opgenomen:
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Exploitatie: - 16.980,61 euro
Investeringen: -4.412,32 euro
Jaarbudgetrekening:
Exploitatie: 2020/GBB-SSC/0410-00/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Investeringen: 2020/GBB-SSC/0410-00/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN
Advies ADV/2020/065 van Bart Van Petegem van 11 juni 2020Gunstig:
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de aangepaste dotaties voor de hulpverleningszone Centrum als volgt
goed:
Voor exploitatie: 708.749,27
euro
Voor investeringen: 76.011,50 euro
Bijdrage voor de pensioenen: 3.888,88 euro
Bekendmaking
Uittreksel voor de Hulpverleningszone Centrum en team Financiën.
ABB via digitaal loket.
Namens de gemeenteraad
De algemeen directeur
Eddy De Mits

De voorzitter
Nicholas Spinel
Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 3 juli 2020

De algemeen directeur
Eddy De Mits
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De voorzitter
Nicholas Spinel
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