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CEN]RUMSTAD

uittreksel uit het register
van de gemeenteraadszittingen
Gemeenteraad
18 decembe¡ 2017

Afgemene financiering
vaststelling.
aanwez¡g

-

Politiezone Meetjesland Centrum

- stedelijke dotatie

2018 -

Odette VAN HAMME, voot'z¡tter
Koen LOETE - burgemeester;
Freddy DEPUYDT, Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK, Bob
D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter 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, Paul
VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS en Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÏntegreerde politiedienst;

Gelet op de omzendbrief BA-2002112 van 27 september 2002 betreffende het administratief
toezicht op de gemeenten en de politiezones - wijzigingen aan het decreet van28 april 1993 door
het decreet van l5 juli 2002;

Gelet op de omzendbrief 88-201713 van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de
meerjarenplanning 201 4-2}19en Budget

201 8;

Gelet op de mail dd. 24 november 2017 van de Politiezone Meetjesland-Centrum waarbij wordt
gevraagd om, gelet op de bespreking in het politiecollege dd. 29 november 2017, om in het budget

2018:

o

de dotatie werkingskosten voor de politiezone Meetjesland Centrum vast te leggen op

o

de dotatie leningslast voor de politiezone Meetjesland Centrum vast te leggen op

o

de dotatie leningslast voor de politiezone Meetjesland Centrum vast te leggen op

3.086.708,89 euro;
I 31 .867,08 euro (kapitaal),

50.629,98 euro (intrest)

Gelet op de beslissing van de politieraad dd.12 december 2017 houdende goedkeuring van de
begroting 2018 van de Politiezone Meetjesland-Centrum;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen:
Artikel I
De dotatie aandeel stad Eeklo voor de Politiezone Meetjesland-Centrum voor het dienstjaar 2018
wordt vastgesteld op 3.086.708,89 euro + 50.629,98 euro (intrest) in het exploitatiebudget.
De dotatie aandeel stad Eeklo voor de Politiezone Meetjesland-Centrum voor het dienstjaar 2018
wordt vastgesteld op 131 .897,08 euro in de investeringsenveloppe.

Artikel2
De dotatie werkingskosten wordt
bud getreken ing G -P2.541

7I

in het budget 2018 van de stad Eeklo voorzien

0400-OO 1649300/l E-G E E N.

onder
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De dotatie leningslast wordt in het budget 2018 van de stad Eeklo voorzien onder budgetrekening
A-4.1 .1 10400-00/664000/l E-4 ( nvesteri ng - aflossin g).
i

De dotatie leningslast wordt in het budget 2018 van de stad Eeklo voorzien onder budgetrekening
A-4.1 .1 10400-00/649300/lE-GEEN (exploitatie - intrest).

Namens de gemeenteraad,
Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris

Odette VAN HAMME
voorzitter-gem eenteraad
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

-D @>c 6q,71
Melina Van Audenaerde
Van:

Meike Van Grembergen

Verzonden:
Aan:

zondag 26 november 2017 16:37
Melina Van Audenaerde
Filip Van Der Heyden;Joost Decock
FW: PZ Meetjesland Centrum - Toelage 20L8

CC:

Onderwerp:

Meike Van Grembergen
Stadssecretaris
lndustrielaan 2, 9900 Eeklo

(.i'iÌ"l('.ihrilÂi:¡

Tel. 09 218 28 52 - Fax 09 218 28
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- Gsm 0499 53 46 45

Meike.VanGremberqen@eeklo.be - www.eeklo.be
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Van: Ginneberge Carine [mailto:Ca rine.Ginneberge@police.belgium.eu]
Verzonden: vrijdag 24 november 2Ot7 t6:2I
Aan: Meike Van Grembergen <Meike.Va nGrembergen @eeklo.be>
Onderwerp: FW: PZ Meetjesland Centrum - Toelage 2018

Van: Ginneberge Carine
Verzonden: vrijdag 24 november 2Ot7 L6:.17
Aan:'meike.van.grembergen@stad.eeklo.be'<meike.van.grembergen@stad.eeklo.be>
CC:'Filip Van Der Heyden'<Filip.VanDerHevden@eeklo.be>; Vanden Bossche Antoinette
<Antoinette.VandenBossche@police.belgium.eu>;'burgemeester@eeklo.be'<burgemeester@eeklo.be>
Onderwerp: PZ Meetjesland Centrum - Toelage 2018
Mevrouw de Secretaris
Op het volgend politiecollege van 29 november 2017 wordt voorgesteld om de dotatie te blijven handhaven zoals
goedgekeurd in de politieraad nl. bedrag begroting 2017 + l/s = gemeentelijke bijdrage stad Eeklo.
Beleefd verzoek om deze dotatie: € 3.086.708,89 in een afzonderlijk gemeenteraadsbesluit in de eerstvolgende
gemeenteraad te willen vastleggen.
Extra te voorziene bijdrage in de leningslast: (werd reeds bezorgd door de financieel beheerder)

Kapitäal: € 131.867,08
lntrest:€ 50.629,98
Het politieraadsbesluit van de begroting 2018 wordt u na de politieraad (12 december

overgemaakt.
Met vriendelijke groeten
i.o.

HCP

Anto¡nette Vanden Bossche
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zo vlug mogelijk

Carine Ginneberge
Politiesecretar¡s
Lokale Politie Meetjesland Centrum

Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo
Tel091376 46 48 - GSM: 0a98/9t3874
carine.ginneberge@police.belgium.eu www.pzmeetiesland.be

The Belgian Police in no way guarantees the technical integrity of the content of this message, nor the ident¡ty of the sender.
If you received this message by mistake, any disclosure, reproductlon, copying, distribution, or other dissemination or use of th¡s
communication is strictly prohibited. In this case please not¡fy the sender immediately and then delete this message,
De Belgische Politie kan noch de technische integrite¡t van de inhoud van dit bericht, noch de identiteit van de afzender garanderen
Als u dit bericht pervergissing ontvangen hebt, dan is elke bekendmaking, reproductie, vorm van kopiëren, verdeling of andere
verspreiding of gebruik van deze commun¡catie strikt verboden. Gelieve in dit geval de afzender onmiddel¡ijk te verwittigen en het
berlcht te verwijderen.
La Police Belge ne peut garantlr ni I'intégrité techn¡que du contenu de ce message, ni I'identité de I'expéditeur.
Si, par erreur, vous recevez ce message, toute annonce du contenu, reproduction, copie, distribution ou autre diffusion ou usage de cette
commun¡cation est strictement interdit. Veuillez dans ce cas avert¡r immédiatement I'expéditeur et effacer ce message.

Die Belgische Polizei kann weder die technische Integrität des Inhalts dieser Nachricht, noch d¡e ldentität des Absenders gewährleisten.
Fall Sie diese Nachricht irrtümlich empfangen haben, ist jede Art von Bekanntgabe, Reproduktion, Kopie, Verteilung oder andere
Verbreitung dieser Mitteilung strengstens verboten. Bitte benachr¡chtigen Sie in diesem Fall den Absender sofort und löschen Sie bitte die
Nachricht.
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Melina Van Audenaerde
Van:
Verzonden:
Aan:

Meike Van Grembergen
maandag 27 november 20L7 !5:10
Melina Van Audenaerde; Joost Decock
FW: PZ Meetjesland Centrum.- Toelage 201-8

Onderwerp:

Meike Van Grembergen
Stadssecretaris

lndustrielaan 2, 9900 Eeklo
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Van: Ginneberge Ca rine Ima ilto:Carine.Ginneberge@police.belgium.eu]
Verzonden: maandag 27 november 2Ot7 L5:O9
Aan: Meike Van G rem bergen <Meike.VanG rem bergen @eeklo.be>
CC: Filip Van Der Heyden <Filip.VanDerHeyden@eeklo.be>; Vanden Bossche Antoinette
<Anto¡nette.VandenBossche@police.belgium.eu>; Koen Loete <Koen.Loete@eeklo.be>
Onderwerp: PZ Meetjesland Centrum - Toelage 2018
Mevrouw de Secretaris
Ter verduidelijking van onze mail van vrijdag 24 november vragen wij om in uw gemeenteraadsbesluit het volgende

te willen voorzien:
Dotatie werkingskosten: : € 3.086.708,89
en

Dotatie leningslast: Kapitaal: € 131.867,08+ lntrest: € € 50.629,98
Totaal: € 3.269.205,95
Met vriendelijke groeten
i.o.

HCP

Antoinette Vanden Bossche

Carine Ginneberge
Politiesecreta ris
Lokale Politie Meetjesland Centrum
Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo
Tel 09/376 46 48 - GSM : 0498/9 L 38 7 4

carine.ginneberge@police.belgium.eu www.pzmeetiesland.be

The Belgian Police in no way guarantees the technical integrity of the content of this ñessage, nor the identity of the sender,
If you received this message by mistake, any disclosure, reproduction, copy:ng, distribution, ol. other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete th¡s message.
De Belgische Politie kan noch de technische integriteit van de inhoud van dit bericht, noch de identite¡t van de afzender garanderen
Als u dit bericht per vergissing ontvangen hebt, dan is elke bekendmaking, reproductie, vorm van kopiëren, verdeling of andere
verspreiding of gebruik van deze commun¡catie strikt verboden. Gelieve in dit geval de afzender onmiddellijk te verwittigen en het
1.

ber¡cht te verwijderen.
La Pol¡ce Belge ne peut garantir ni I'intégrité technique du contenu de ce message, ni I'identité de I'expéditeur.
Si, par erreur, vous recevez ce message, toute annonce du contenu, reproduction, copie, distribution ou autre diffusion ou usage de cette
communication est strictement ¡nterdit. Veuillez dans ce cas avertir immédiatement I'expéditeur et effacer ce message.

Die Belgische Polizei kann weder die technische Integrität des Inhalts dieser Nachricht, noch die ldentit¿it des Absenders gewährleisten.
Fall Sie diese Nachricht ¡rrtümlich empfangen haben, ist jede Art von Bekanntgabe, Reprodukt¡on, Kopie, Verteilung oder andere
Verbreitung dieser Mitteilung strengstens verboten. Bitte benachrichtigen Sie in diesem Fall den Absender sofort und löschen Sie bitte die
Nachricht.
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