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Vaststellen begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2022
Regelgeving
Gelet op de wet van de Civiele veiligheid art. 86 dat stelt dat de begroting van de zone wordt
opgemaakt door het college en goedgekeurd door de raad, overeenkomstig de minimale
budgettaire normen, vastgelegd door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad.
Gelet op art. 44 van de wet van de Civiele veiligheid dat stelt dat uiterlijk tien kalenderdagen
vóór de vergadering, gedurende dewelke de raad moet beraadslagen over een
begrotingswijziging, het college aan elk raadslid een exemplaar moet bezorgen van het
ontwerp van de begrotingswijziging.
Gelet op art. 14 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen
reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones dat stelt dat de
begrotingswijzigingen onderworpen zijn aan dezelfde procedures als deze die toepasbaar
zijn op de begroting.
Gelet op art. 15 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 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,
alsmede 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 18/05/2022.
Feiten en context
Er is een wijziging van de gewone dienst. De begroting van de gewone dienst wordt als volgt
aangepast:
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Er is een wijziging van de buitengewone dienst. De begroting van de buitengewone dienst
wordt als volgt aangepast:

Bijlagen
Begrotingswijziging nr. 1 2022
Besluit
Artikel 1 – De zoneraad stelt de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2022, zoals
vastgesteld
in
bijlage,
vast.
Afschrift
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Afschrift van dit besluit zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de heer Gouverneur van
de provincie Oost-Vlaanderen.
Afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de FOD Binnenlandse zaken toegezonden
worden.
Aldus vastgesteld in bovenvermelde zitting.
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