ozoLl
uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen

Gemeenteraad
23 oklober 2017

Afgemene

financiering

Hulpverleningszone

Meetjesland begrotingswijziging

1-2,

dienstjaar 2017.
aanwezrg Odette VAN HAMME, voozitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE
CONINCK, Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny S M ESSAERT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Caroline D'AUBIOUL, Filip
LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE,
Rudi DESMET, PauIVERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter
DE GRAEVE, Sofie VERMEULEN en Janick SMESSAERT, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid op artikel 68 waarin

wordt bepaald dat de gemeentelijke dotatie wordt ingeschreven in de uitgaven van

elke

gemeentebegroting, dat de dotaties van de gemeenten van de zone jaarlijks worden vastgelegd door de
zoneraad op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden; dat het
akkoord wordt bereikt ten laatste op 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de
dotatie bestemd is;
Gelet op de vergadering van het zonecollege van 23 augustus 2017,waarin een gunstig advies werd
verleend m.b.t. de wijzigingen nr. 1 en nr. 2 van de begroting 2017;
Overwegende dat de zoneraad in haar zitting van 23 augustus 2017 de wijzigingen nr. 1 en nr. 2 van
de begroting 2017 heeft vastgesteld;
Overwegende dat de wijziging nr. 1 van de begroting 2017 geen impact heeft op de gemeentelijke
dotatie voor de gewone dienst;
Overwegende dat de wijziging nr. 2 van de begroting 2017 geen impact heeft op de gemeentelijke
dotatie voor de buitengewone dienst;
BESLUIT:

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de wijzigingen nr. 1 en nr. 2 van de begroting 2017 van de
Hulpverleningszone Meetjesland.
Artikel 2:

Afschiift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad en aan de
gouverneur van de provincie toegezonden worden.

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.

Namens de gemeenteraad,
Meike Van Grembergen
stadssecretaris

Odette Van Hamme
voorzitter
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(arl. 1 26 nieuwe gemeentewet)

Stad Eeklo energiek, eigenzinnig, echt.
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- Hulpverleningszone

SCHEPENCOLLEGE VAN
10 oktober 2017

Meetjesland

- goedkeuring begrotingswijziging 1-2

Het college neemt kennis van de begrotingswijziging 1-2 van het dienstjaar 2017 , voorgelegd door de
Hulpverleningszone Meetjesland, alsmede van het positief advies ter zake van de financieel beheerder.
Het dossier zal ter goedkeuring aan de gemeenteraad van 23 oktober a.s. worden voorgelegd.
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Begrotingswiiziging I -2 2Ol7

Geochte

Hierbii kunt

u de

documenten betreffende

de begrotingswiiziging nr. 1-2 2017

Hulpverleningszone Meetieslond, zools vostgesteld in de zonerood von
vinden.

23

von

ougustus 2017,

l5 meí 2007 betreffende de civiele veiligheid moet de
begrotingswíiziging neergelegd worden op het gemeentehuis von íedere gemeente die deel
uitmqqk? vqn de zone, zodqt iedereen er ter plootse kennis von kon nemen.
De duur von de mogeliikheid fot inzcge moet minimum iien dogen bedrogen.

Volgens qrtikel 90 von de wet von

Hoogochtend.
Nomens de hulpverleningszone,

DATUM

Nele Clqes
secreToris
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-ø^M"r
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/'/),

/OsLvr¿A

ñT8Ët¡"ttand

UITTR.EKSEL UIT HET REGTSTER DER BERAADSLAGTNGEN VAN
DE ZONERAAÐ

Zitting van: 23 augustus 20 1 7

Aanwezig:

Ann Coopman, Voorzitter
Patick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Marieen Van den Bussche,
Tony Vermeire, Leden
Patick Wallaert, Zonecommandant wnd.
Isabelle Dombret, Bijzonder rekenplichtige
Claes Nele, Secretaris

verontschuldigd:

Erné De Blaere, Johan cornelis, Fra¡ki van De Moere, Leden

vaststellen begrotingswijziging nr. l-2 voor het dienstjaar 2017
Regelgeving
Gelet op de wet van de Civiele veiligheid art. 86 dat stelt dat de begroting van de zone wordt
opgemaakt door het coliege en goedgekeurd door de raad, overeenkomstþ de minimale
budgettaire noünen, vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld. na overleg in de
Ministenaad.
Gelet op afi.44 van de'vvet van de Civiele veiligheid. dat stelt dat uitertijk tien kalend.erdagen

vóór de vergadering, gedurende dewelke de raad moet berâadslagen ovsr

een

begrotingswijziging, het college aan elk raadslid een exemplaar moet beãorgen van het
ontwerp van de begrotingswijziging.
Gelet op art. 14 van het koninklijk besluit van 19 apnl 2014 houd.end.e het algemeen
reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones dat stelt dat de
begrotingswijzigingen onderworpen zijn aan dezelfcle proceduies als deze die toepasb aar zijn
op de begroting.

Gelet op art. 15 van het koninklijk besluit van 19 april 2Al4 dat stelt dat op de
begrotingswijzigingen zonder verwijl de begrotingskredieten worden uitgetrokken die nodig

zijn om de uitgaven die door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn, alsmedã
de kredieten die betrekking hebben op niet-geraamde ontvangsten.
Gelet op het voorliggende voorstel, opgemaakt door de bijzonder rekenplichtige;
Gelet op het positief advies van het zonecollege op 23/0812017.

Motivering en inhoud
is een wijziging voor de gewone dienst (nr. 1) en een wijziging voor de buitengewone
dienst (nr.2).De begroting van de gewone dienst wordt als voigt aangepast:
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Besluit
iVlet 5 stemnen voor (Ann Coopman, Patrick lfoste, Koen Loete,
Van den Bussche) en L onthouding (Tony Vermeire)

Arlikel

1 - De zoneraad stelt de begrotingswijzigingen nr.
vastgesteld in bijlage, vast.

Filip Gijssels, Marleen

l-2 voor het dienstjaar 2017, zoals

Artikel 2

- Aßchrift van dit besluit zai ter goedkewing worden voorgelegd aan de heer
Gouvemeur van de provincie Oost-Vlaanderen.
Artikel 3 - Afschrift van dit besluit zalter kennisgeving aan de FOD Binnenlandse zaken
toegezonden worden.

Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
Namens heFæå€€ett€ge,
Op bevel:

De secretaris
(w.g.) Nele Claes

De voorzitter
(w.g.) Ann Coopman

Eeklo, 5 september 2017
De secretaris,
Claes Nele

De voorzitter,
Ann Coooman

Õcnoym-ab---
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