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1. Inleiding  

Volgens de artikels 44 en 45 van de wet van 15 mei 2007 inzake de civiele veiligheid (en 

latere wijzigingen) dient een ontwerp van begroting steeds een toelichting of een verslag te 

bevatten van de bijzondere rekenplichtige.  Dit verslag bestaat uit twee delen.  Ik begin met 

een samenvatting om het u mogelijk maken om de kern van de wijziging in één oogopslag te 

begrijpen.  Hierin worden enkel de kerncijfers opgenomen en in feite is dit een samenvatting 

van de samenvatting.  Het tweede gedeelte gaat dieper in en behandelt de begroting volgens 

de logica van de gewone dienst en de buitengewone dienst ontvangsten en uitgaven startend 

met het resultaat uit de voorgaande dienstjaren en eindigend met het globaal geraamde 

resultaat.  De begrotingswijziging 2022 werd opgesplitst in enerzijds de begrotingswijziging 

van de gewone dienst (begrotingswijziging nr. 1) en van de buitengewone dienst 

(begrotingswijziging nr. 2).  Dit verslag gaat over de wijzigingen van de gewone dienst 

(2022/1) en de buitengewone dienst (2022/2). 

  



 

www.zonemidwest.be   3 

 

2. De begrotingswijziging : de kerncijfers 

a. De gewone dienst (2022/1)  

i. De ontvangsten van het eigen dienstjaar. 

Er is geen wijziging van de gemeentelijke toelagen zoals ze aanvankelijk via de 

verdeelsleutel werden vastgelegd. 

De ontvangsten stijgen globaal (eigen dienstjaar + vorige jaren) met een bedrag van 

333.911,68 euro.  

De belangrijkste stijgingen:  

 Artikel 352/161-01 “Rechtstreeks prestatie betreffende de functie” 

o Stijging met 110.000 

o reden: verhoging aantal ritten ambulance 

 Artikel 35104/465-48 “Gegroepeerde federale bijkomende dotatie”  

o Stijging met 173.371,34 

o reden : verhoging federale bijkomende dotatie (schrijven FOD IBZ maart 

2022) 

       Artikel 352/465-48 “Andere specifieke subs van hogere overheden”  

o Stijging met 62.450,34 

o reden: aanvankelijk te lage inschatting federale dotatie FOD 

Volksgezondheid voor ambulancedienst. 
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De belangrijkste dalingen:  

 Artikel 351/161-48 “Andere ontvangsten en terugvorderingen” 

o daling met -34.963 

o reden: terugvordering groepsverzekering brandweermannen initieel te 

hoog geraamd.  

 Artikel 35101/161-01 “verkoop rookmelders” 

o daling met -16.000 

o reden: stopzetting verkoop rookmelders 
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ii. De uitgaven van het eigen dienstjaar 

De uitgaven stijgen in het eigen dienstjaar met een bedrag van € 1.220.497,03  

De personeelsuitgaven stijgen met 966.450,38. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging 

is de inflatie waar we mee geconfronteerd worden. De inflatie is de aandrijver van de 

automatische loonindexeringen. In het oorspronkelijk budget was er een stijging van 4% 

ingerekend. Bij budgetwijziging wordt er nog eens 4% extra ingecalculeerd. 

 

De werkingsuitgaven stijgen met 213.078. De belangrijkste stijgingen : 

 

 Artikel 351/123-06 “Prestaties derden, eigen aan functie” 

o stijging met 31.748,00 euro 

o reden : uitgaven liggen stuk hoger dan in dienst nemen van een tijdelijk 

medewerker gedurende 6 maanden. 

 Artikel 351/123-13 “Beheers-en werkingskosten informatica” 

o stijging met 23.125,00 euro 

reden : aanvankelijk te lage inschatting. 

 Artikel 351/124-02 “Tech benodigdheden rechtstreeks verbruik” 

o stijging met 47.855,00 euro 

o reden : aanvankelijk te lage inschatting. 

 Artikel 351 + 352/127-03 “Olie en brandstof voor voertuigen” 

o stijging met 26.000,00 + 33.000 euro 

o reden : stijging energieprijzen, waardoor brandstof duurder worden + 

stijging van het aantal ambulanceritten. 

 Artikel 351+352/127-06 “Prestaties van derden voor voertuigen” 

o stijging met 55.728 + 25.000 euro 

o reden : onvoorziene herstellingskosten aan diverse voertuigen. 
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Binnen de werkingsuitgaven zijn de belangrijkste dalingen: 

 Artikel 351/124-05 “Aankoop, onderhoud, huur werkkledij gem. pers.” 

o daling  met 126.000,00  euro 

o reden : we verwachten geen grote aankopen of vervangingen van vb. 

interventiepakken meer dit jaar, initieel te hoog geraamd. 

iii. Uitgaven vorige dienstjaren 

NVT 

iv. Overboekingen 

Overboeking van € 760.000 van GD-BD: 

1) Aanzuivering negatief rekeningresultaat BD 2021 (-30.032,53)  

2) Aankoop bijkomende ladderwagen in 2022 aangezien de prijzen in 2023 zullen 

stijgen. Dit heeft geen impact op de investeringstoelagen van de gemeenten aan de 

zone, aangezien deze investering via een overboeking wordt gefinancierd. 

v. Het globale resultaat  

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2021 (3.999.830,05)  wordt door middel 

van deze begrotingswijziging ingebracht.   

Het geraamd resultaat van de begroting 2022 na begrotingswijziging 1 bedraagt  

– 303.672,78 euro. 

Het uiteindelijke geraamde algemeen begrotingsresultaat voor de gewone dienst na 

begrotingswijziging 2022 bedraagt 3.696.157,27 euro. 
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b. De buitengewone dienst (2021/2)  

i. De ontvangsten van het eigen dienstjaar. 

Stijging met € 100.000 – facturatie investeringssubsidie € 100.000 aan Stad Roeselare nav 

aankoop slangenwasmachine 

ii. De uitgaven van het eigen dienstjaar 

Stijging met € 825.000  voor oa aankoop bijkomende ladderwagen in 2022. 

iii. Uitgaven vorige dienstjaren 

Blijven ongewijzigd ten opzichte van de initiële begroting. 

iv. Overboekingen 

Er wordt € 760.000 van de gewone dienst overgeboekt naar de buitengewone dienst voor 

financiering ladderwagen + aanzuivering negatief rekeningresultaat BD 2021. 

v. Globale resultaat 

Het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2021 (-30.026,53)  wordt door middel 

van deze begrotingswijziging ingebracht.   

Het geraamd resultaat van de begroting 2022 na begrotingswijziging 1 wordt 35.006 

Het uiteindelijke geraamde algemeen begrotingsresultaat voor de buitengewone dienst na 

de begrotingswijziging bedraagt 4.979,47. 
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3. De begrotingswijziging : bijkomende info 

a. Evolutie reservefondsen 

Evolutie reservefonds begrotingswijziging 2022 

      

Saldo gewoon reservefonds 31/12/2021  € 617.523,00 

Overboekingen begroting 2021   € 0 

  31/12/2022  € 617.523,00  

      

Saldo buitengewoon reservefonds 31/12/2021  € 66.331,00  

Overboekingen begroting 2021   € 0 

  31/12/2022  € 66.331,00                 

b. Banktabellen 

Er werden in het verleden geen leningen opgenomen door de hulpverleningszone.  Ook in 

deze wijzigingen worden daarvoor geen middelen voorzien.   

c. Meerjarenplan 

Zie meerjarenplan 2019-2025. 
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d. detailopgave overdrachten (toegekende subsidies) 

Lijst overdrachten economsiche groep 72 

Artikel Omschrijving Begroting 

351/301-01 Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht  10.000,00 

351/301-02 Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht  3.500,00 

351/331-01 Rechtstr.premies en subs.aan vriendenkringen  40.000,00 

351/332-01 Lidmaatschapsbijdr.verenig.gem.belang (netwerk 
brandweer) 25.100,65 

351/332-48 Kleine schadeloosstelling.aan gezinnen    

351/415-02 Tussenkomst in vakbondpremies  2.500,00 

      

352/301-01 Onwaarden op nt.-geinde vastgest.recht  9.315,00 

352/301-02 Terugbet.onwaard.geinde vastgest.recht  416,00 

352/435-02 Bijdr.in tekort openbare ziekenhuizen (Izegem) 77.983,00 

  168.814,65 
 

e. financieringstabel van de buitengewone dienst (BW 2 2022) 

Project Artikel. Omschrijving  Bedrag  Financiering Soort 

            

1 
351/741-98 Aankoop van ander meubilair  € 5.000 € 5.000 

gemeentelijke investeringstoelage 

2 
351/742-53 Aankoop van informaticamaterieel  € 80.000,00 € 80.000,00 

gemeentelijke investeringstoelage 

3 
351/743-52 Aankoop auto's en bestelwagens € 205.000,00 € 205.000,00 

gemeentelijke investeringstoelage 

4 351/743-98 aankoop speciale en andere voertuigen € 1.470.000 € 1.470.000 gemeentelijke investeringstoelage 

5 351/744-51 Aankoop mach. expl.mat en uitr. € 630.000,00 € 630.000,00 gemeentelijke investeringstoelage 

6 352/743-98 Aankoop speciale en andere voertuigen  € 0,00 € 0,00 gemeentelijke investeringstoelage 

7 352/744-51 Aankoop mach. expl.mat en uitr. € 40.000,00 € 40.000,00 gemeentelijke investeringstoelage 

  

    

  

      2.430.000,00 
€            2.430.000,00 €  

  

  

          1.605.000,00 €  gemeentelijke investeringstoelage 

 € 760000 eigen middelen (overboeking) 

 65000 eigen middelen 

          2.430.000,00 €    

 

 

 


