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POLITIEZONE
—
REPRODUCTIE VAN DE BEGROTING
EN DE BIJLAGEN
Voor de politiezones betekent de herfst traditiegetrouw de uitwerking van de begroting voor het volgend
boekjaar door het college van burgemeester en schepenen (ééngemeentezones) of het politiecollege (meergemeentezones) en de goedkeuring ervan door de gemeenteraad (ééngemeentezones) of de politieraad
(meergemeentezones).
In de ééngemeentezones komt de begroting van de politiezone ten laste van de gemeente van de zone en
van de federale Staat.
In de meergemeentezones komt de begroting van de politiezone ten laste van de verschillende gemeenten
van de zone en van de federale Staat. Elke gemeenteraad van de zone stemt de dotatie die aan het lokaal
politiekorps moet worden toegekend en die aan de politiezone wordt gestort.
De nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een
meergemeentepolitiezone werden vastgelegd bij K.B. van 7 april 2005.
Dankzij haar ultramoderne digitale drukkerij, kan UGA u bijstaan om, op een dynamische en efficiënte manier, alle nodige documenten in de gevraagde oplage en binnen heel korte leveringstermijn te reproduceren.
Sta ons dus toe u te herinneren aan de wettelijke en reglementaire bepalingen:
— Het college doet aan elk gemeenteraadslid of politieraadslid een exemplaar toekomen van het ontwerp
van begroting uiterlijk zeven vrije dagen vóór de vergadering gedurende dewelke de raad dient te beraadslagen over de begroting. Het ontwerp wordt overgemaakt zoals het zal onderworpen worden aan
de beraadslagingen van de raad, in de voorgeschreven vorm en vergezeld van de bijlagen die vereist zijn
voor de definitieve vaststelling (zie jaarlijkse ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen
voor het opstellen van de politiebegroting).
Het ontwerp van begroting is tevens vergezeld van een verslag.
Het verslag bevat een synthese van het ontwerp van begroting. Bovendien geeft het verslag het algemeen en financieel beleid van de politiezone aan en een overzicht van de toestand van het bestuur en de

politiezaken, alsook alle nuttige informatiegegevens. Dit verslag bevat tevens het advies van een commissie, waarin ten minste één daartoe aangeduid lid van het college, de korpschef van de lokale politie en
de bijzondere rekenplichtige zetelen, dat ingewonnen werd alvorens het begrotingsontwerp werd opgemaakt door het college. Het advies van de commissie slaat uitsluitend op de wettelijkheid en de te verwachten financiële weerslag.
— De politiebegroting wordt neergelegd op de zetel van de politiezone waar eenieder er altijd ter plaatse
kennis van kan nemen. Op die mogelijkheid van inzage wordt gewezen door middel van aanplakbiljetten
die door de zorg van het college worden aangebracht binnen een maand nadat de politiebegroting door
de raad is aangenomen. Het bericht blijft ten minste tien dagen aangeplakt.
— De besluiten van de raad betreffende de begroting dienen binnen de twintig dagen voor goedkeuring
naar de gouverneur te worden verstuurd. De begroting en de bijlagen worden in drie papieren exemplaren naar de gouverneur verstuurd. Daarnaast dient aan de gouverneur een elektronisch bestand te worden overgemaakt.
Alle bovenvermelde documenten kunnen, eens zij ons werden bezorgd, binnen de 48 uur gereproduceerd
worden en, dankzij onze samenwerking met DPD, één van Europa’s meest toonaangevende dienstverleners
op het gebied van pakketzendingen, de dag na reproductie vóór 12 uur geleverd worden.
Behalve deze heel korte leveringstermijn, waarborgen wij u ook een onberispelijke uitvoering. Met alle mogelijke keuzes of wensen wordt rekening gehouden. De volumes kunnen met of zonder beschermd PVCschutblad, met zwarte band of via WIRE-O (spiraal) ingebonden worden.
Het aanbrengen van kaften of het invoegen van illustraties in kleurendrukwerk beïnvloeden geenszins de
bovenvermelde leveringstermijn.
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