
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 27 NOVEMBER 2017 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.  POLITIEZONE RONSE.  

POLITIEBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 2018.  

VASTSTELLING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

Gelet op de bepalingen van het Gemeentedecreet, de uitvoeringsbesluiten en de ministeriële 

omzendbrieven ter zake; 

Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement 

op de boekhouding van de lokale politie, inzonderheid titel II de “de begroting” – hoofdstuk III 

“de begrotingswijzigingen”; 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde  politiedienst 

gestructureerd op twee niveaus;  

Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen 

van de politiebegrotingen ten behoeve van de politiezones; 

  Gelet op de tabel met de personeelsgegevens als basis voor het begrotingsontwerp; 

  Gelet op de tabel van de leningen en de evolutie van de schuld; 

Gelet op het ontwerp van politiebegroting voor het dienstjaar 2018, opgesteld volgens de 

vigerende regelgeving en onderrichtingen; 

Gelet op het advies 2017/24 dd° 16 oktober 2017 van de bijzonder rekenplichtige; 

  Gelet op het positief advies van de interne begrotingscommissie dd° 10 november 2017; 

  Op voorstel van het Politiecollege; 

  Na beraadslaging;  

BESLIST : met 24 stemmen voor (CD&V GROEN-fractie, N-VA-fractie, Open Vld-fractie, 

sp.a-fractie en Brigitte Goddaer) bij 3 onthoudingen (Vlaams Belang-fractie) : 

Artikel 1. De politiebegroting van de Politiezone Ronse van het dienstjaar 2018 vast te stellen 

met volgende samenvattende tabellen :  

Gewone dienst 

    

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2015  147.698,35 

Resultaat van de begrotingsrekening 2016   224.945,28 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016  372.643,63 

Geraamd resultaat van de begroting 2017   -372.643,63 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2017   0,00 

    

Begroting 2018    

  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  6.842.153,61   

Uitgaven eigen dienstjaar 6.831.153,61 11.000,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 0,00   

Uitgaven overboekingen 11.000,00 -11.000,00  

    

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 

2018   0,00  



 

 

Gemeentelijke toelage voor de gewone dienst   4.107.120,95  EUR 

 

Buitengewone dienst 

    

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2015   0,00 

Resultaat van de begrotingsrekening 2016   0,00 

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2016   0,00 

Geraamd resultaat van de begroting 2017   0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017   0,00 

    

Begroting 2018    

  saldo  

Ontvangsten eigen dienstjaar  0,00   

Uitgaven eigen dienstjaar 11.000,00 -11.000,00  

    

Ontvangsten vorige dienstjaren (in 2018) 0,00   

Uitgaven vorige dienstjaren (in 2018) 0,00 0,00  

    

Ontvangsten overboekingen 11.000,00   

Uitgaven overboekingen 0,00 11.000,00  

    

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018   0,00 

Gemeentelijke toelage voor de buitengewone dienst        0,00 EUR 
Artikel 2.  Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in titel VIII, 

hoofdstuk I van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, houdende regeling van het bestuurlijk 

toezicht en externe audit.  

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De stadssecretaris, De voorzitter, 

 

 


