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In openbare zitting vergaderd,
Hulpverleningszone Centrum - exploitatie- en investeringsdotatie voor het dienstjaar 2020:
goedkeuring
Bevoegd lid
Tony Vermeire, burgemeester
Regelgeving
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §1
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
Feiten en motivering
Na de bespreking ervan in de begrotingscommissie keurde het zonecollege van de
Hulpverleningszone Centrum op 4 september 2019 het ontwerp van de begroting voor het
dienstjaar 2020 goed.
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 2020 door gemeentebestuur Lievegem volgende dotaties
toegekend aan de Hulpverleningszone Centrum:
Voor exploitatie: 731.502,03 €
Voor investeringen: 61.080,52 €
Bijdrage voor de pensioenen: 3.888,88 €
De definitieve goedkeuring van de begroting 2020 door de zoneraad is ingepland voor 16 oktober
2019. 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.
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 2020 definitief te
kunnen goedkeuren.
Financiële impact
Zowel de werkingsbijdrage voor exploitatie ten bedrage van 731.502,03 euro als de bijdrage voor
de pensioenen ten bedrage van 3.888,88 euro zal in het meerjarenplan 2020 - 2025 worden
opgenomen in het exploitatiebudget onder jaarbudgetrekening 2020/GBB-SSC/041000/6494000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
De investeringsbijdrage van 61.080,52 euro zal in het meerjarenplan 2020 - 2025 worden
opgenomen in het investeringsbudget onder jaarbudgetrekening 2020/GBB-SSC/041000/6640000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.
Visum financieel beheerder
Onder voorbehoud van goedkeuring van onderhavige bijdragen aan Hulpverleningszone Centrum
en het voorzien van de vooropgestelde kredieten in het meerjarenplan 2020 - 2025 wordt een
gunstig financieel advies verleend.
Voor Hulpverleningszone Centrum werd ook een beleidsplan 2020 -2025 opgesteld dat echter nog
politiek moet worden afgetoetst en gevalideerd. Op basis van dit ontwerp van beleidsplan kunnen
de exploitatie- en investeringsbijdrage voor het boekjaar 2020 nog met respectievelijk (en
maximaal) 5.948 euro en 21.212 euro toenemen.
Gunstig mits aanpassing visum FD/2019/30 van Bart Kerkhof van 25-09-2019
Besluit
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Enig artikel
De gemeenteraad keurt de dotatie voor het dienstjaar 2020 van 731.502,03 € voor exploitatieen 61.080,52 € voor investeringsuitgaven en de bijdrage voor de pensioenen van 3.888,88 € goed.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website.
Dit besluit wordt opgestuurd naar ABB via het digitaal loket, naar de Hulpverleningszone Centrum
en naar de Gouverneur Oost-Vlaanderen.
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