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BESLUIT ZONERAAD
Agendapunt 14. - Goedkeuring begroting 2018

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De hulpverleningszone Midwest dient een begroting op te maken voor het dienstjaar 2018.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en meer bepaald art. 63.
Het koninklijk besluit van 19 april 2015 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones.
Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de
begroting van de hulpverleningszones voor 2018 en de bijhorende
begrotingswijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De uitgaven van de gewone dienst in begroting 2017 liggen ongeveer 2% hoger in
vergelijking met de cijfers uit begrotingswijziging 2017/2. Deze stijging is te wijten aan
een stijging van de personeelskosten. Deze personeelsuitgaven liggen immers 4% hoger in
vergelijking met de tweede begrotingswijziging boekjaar 2017. Dit is zowel te wijten 1
extra beroepsofficier en 2 extra adjudanten in dagdienst, 1 bijkomende aanwerving

administratie voor loopbaanbegeleiding en de jaarlijkse indexvoorziening en stijgingen ten
gevolge van schaalverschuivingen.
De werkingsuitgaven dalen daarentegen ten opzichte van de tweede begrotingswijziging
van het boekjaar 2017. Deze daling heeft te maken met een groot onderhoud elevator
gepland in najaar 2017 en de overdracht van de functie zonesecretaris.
Net zoals vorig jaar worden de toelagen geïndexeerd met 2%. Deze indexatie weegt enkel
door in exploitatie, aangezien de investeringstoelagen/dotaties constant worden gehouden
gezien het investeringsbedrag.
De investeringen zijn net als elk jaar zo realistisch mogelijk in kaart gebracht, rekening
houdende met het investeringsplan van het rollend materieel voor de komende 20 jaar.
De begrotingscommissie verleende op 10 oktober 2017 een gunstig advies over de
wettelijkheid en de verwachte financiële impact van de pre-begroting zoals door het
zonecollege werd opgesteld.
Het college keurde het ontwerp van begroting op 11 oktober 2017 unaniem goed.
Een informatievergadering voor de gemeentebesturen van de zone vond plaats op 18
oktober 2017.
Verwijzingsdocumenten
-

Advies begrotingscommissie

-

Begroting 2018 en bijlagen, inclusief verslag.

Besluit
unaniem
Artikel 1.

De zoneraad herbevestigd de financiële verdeelsleutel zoals bepaald op 24
juni 2014.

Artikel 2.

De zoneraad gaat akkoord met de begroting van de zone voor het dienstjaar
2018 zoals in de samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze
beslissing.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de
gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K.Albert
I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien
Claeys, Algemene directie civiele veiligheid, Juridische directie,
Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.
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