
BESTUUR DER STAD RONSE 

 

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

DD° 23 APRIL 2018 

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1.  POLITIEZONE RONSE.  

1)  KASNAZICHT.  

     TOESTAND OP 31 DECEMBER 2017.  

     KENNISNAME.  

2)  BEGROTINGSREKENING DIENSTJAAR 2017 EN BALANS- EN  

     RESULTATENREKENING DIENSTJAAR 2017.  

     VASTSTELLING. 

 

DE GEMEENTERAAD, 

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

ministeriële omzendbrieven ter zake; 

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

gestructureerd op twee niveaus;  

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

op de boekhouding van de lokale politie; 

Gelet op de tabel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en 

vastgelegde uitgaven voor de politiezone; 

Gelet op de vaststelling van de begroting 2017 in zitting van de gemeenteraad van de Stad 

Ronse van 28 november 2016; 

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen de begroting 

2017 heeft goedgekeurd bij besluit van 16 januari 2017; 

Gelet op de vaststelling van de begrotingswijzigingen nummer 1 en nummer 2 van het 

boekjaar 2017 in zitting van de gemeenteraad van 16 oktober 2017; 

Overwegende dat de heer Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen bij schrijven dd° 

30 november 2017 de budgetwijzigingen nummer 1 en nummer 2 van het boekjaar 2017 heeft 

goedgekeurd; 

Gelet op het ontwerp van jaarrekening 2017 zoals voorgelegd door de heer Jurgen Soetens, 

bijzonder rekenplichtige, welke bestaat uit de kastoestand, de begrotingsrekening, de balans, de 

resultatenrekening en de toelichting; 

Gelet op de nota 2018/3 dd° 03 april 2018 van de heer Jurgen Soetens, bijzonder 

rekenplichtige, betreffende de jaarrekening 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 tabel van de naar het volgend dienstjaar (2018) over te dragen 

begrotingskredieten en vastgelegde uitgaven voor de Politiezone Ronse ten bedrage van 5.209,05 

EUR voor de gewone dienst vast te stellen. 

Artikel 2. Kennis te nemen van het proces-verbaal van nazicht van de kastoestand op 31 

december 2017 met een te verantwoorden vermogen van 755.618,92 EUR welke als volgt wordt 

verantwoord : 



- Beschikbaar op de rekening 091-0168381-18  bij Belfius Bank : 750.199,14 EUR 

- Beschikbaar op de rekening 091-0130472-36 bij Belfius Bank : 394,72 EUR 

- Beschikbaar op de rekening 001-6016600-57 bij BNP Paribas Fortis : 2.229,81 EUR 

- Beschikbaar op de rekening 363-0824730-76 bij ING : 2.295,25 EUR 

- Ter beschikking gesteld via een provisiekas voor de korpschef : 500,00 EUR. 

Artikel 3.  De begrotingsrekening 2017 van de Politiezone Ronse vast te stellen met volgend 

resultaat : 

   Gewone dienst Buitengewone dienst 

1 

Vastgestelde rechten ten voordele van de 

politiezone   7.096.226,78 176.495,57 

 Onverhaalbare en oninbare bedragen - 0,00 0,00 

 Netto vastgestelde rechten = 7.096.226,78 176.495,57 

 Vastgelegde uitgaven - 6.493.775,78 176.495,57 

 Algemeen begrotingsresultaat =     

 Positief   602.451,00 0,00 

 Negatief      

2 Netto vastgestelde rechten   7.096.226,78 176.495,57 

 Aanrekeningen - 6.488.566,73 176.495,57 

 Algemeen boekhoudkundig resultaat =     

 Positief   607.660,05 0,00 

 Negatief       

3 Vastgelegde uitgaven   6.493.775,78 176.495,57 

 Aanrekeningen - 6.488.566,73 176.495,57 

 

Naar het volgend boekjaar over te dragen 

vastleggingen = 5.209,05 0,00 

Artikel 4.  De balans, resultatenrekening en toelichting van 2017 van de Politiezone 

Ronse vast te stellen. 

Het balanstotaal bedraagt  1.699.622,81 EUR. 

Het resultaat van het boekjaar bedraagt 156.338,40 EUR. 

Artikel 5. Het dossier zal verder afgehandeld worden zoals voorzien in het gemeentedecreet 

van 15 juli 2005. 

 

Voor gelijkvormig uittreksel : 

 

De algemeen directeur, De voorzitter, 

 

 


