
Zoneraad en Zonecollege  Zone Midwest 

dinsdag, 23 oktober 2018 

Overzicht beslissingen 

Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;

Ria BeeusaertPattyn: burgemeester Lichtervelde; 

Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 

Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 

Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 

Bert Maertens: burgemeester Izegem; 

Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 

Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 

Hendrik Verkest: burgemeester Wingene; 

Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter; 

Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 

Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht; 

Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;

Karl De Clerck: burgemeester Oostrozebeke; 

Els De Rammelaere: burgemeester Tielt; 

Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 

Ivan Delaere: burgemeester Pittem 
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Zoneraad  in openbare zitting 

Goedkeuring verslag  Zonecollege en Zoneraad 

10.  Goedkeuring verslag Zoneraad Zone Midwest 25 september 2018 

De Zoneraad, in openbare zitting, 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 

Financieel 

11.  Goedkeuring begroting 2019 

De Zoneraad, in openbare zitting, 

Aanleiding en toelichting 

- De hulpverleningszone Midwest dient een begroting op te maken voor het financieel dienstjaar 

2019. 

Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en meer bepaald art. 63. 

- Het koninklijk besluit van 19 april 2015 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 

van de hulpverleningszones. 

- De ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting 

van de hulpverleningszones voor 2018 en de bijhorende begrotingswijzigingen. 

Feiten, context en argumentatie  

- De uitgaven van de gewone dienst in begroting 2019 liggen ongeveer 2% hoger in vergelijking 

met de cijfers uit begrotingswijziging 2018/1. Deze stijging is te wijten aan een stijging van de 

personeelskosten met 3,45 % t.o.v. het vorig jaar. Deze stijging anticipeert ook op de verwachte 

stijging van de spilindex.  

- De werkingskosten stijgen met 1,78 % t.o.v. 2018. 

- Aan ontvangstenzijde is voorzien dat 9 % van de ontvangsten komen uit de prestaties. De rest 

wordt gehaald uit overdrachten en toelagen (66 % van de gemeenten en 33 % van de federale 

overheid). 

- Net zoals vorig jaar worden de toelagen geïndexeerd met 2%. Deze indexatie weegt enkel door 

in exploitatie, aangezien de investeringstoelagen/dotaties constant worden gehouden gezien 

het investeringsbedrag.  

- De investeringen zijn net als elk jaar zo realistisch mogelijk in kaart gebracht, rekening houdende 

met het investeringsplan van het rollend materieel voor de komende 20 jaar. 

- De begrotingscommissie verleende op 11 september 2018 een gunstig advies over de 

wettelijkheid en de verwachte financiële impact van de prebegroting zoals door het 

Zonecollege werd opgesteld. 

- Het college keurde het ontwerp van begroting op 25 september 2018 unaniem goed. 

- Een informatievergadering voor de gemeentebesturen van de zone werd op 16 oktober 2018 

georganiseerd. 
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Verwijzingsdocumenten  

- Advies begrotingscommissie. 

- Verslag informatievergadering. 

- Begroting 2019 en bijlagen, inclusief verslag. 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1.  De Zoneraad herbevestigd de financiële verdeelsleutel zoals bepaald op 24 juni 2014. 

Artikel 2.  De Zoneraad gaat akkoord met de begroting van de zone voor het financieel dienstjaar 

2019 zoals opgenomen in de samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze 

beslissing. 

Artikel 3.  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de gouverneur, 

algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene directie 

civiele veiligheid, Juridische directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel. 

Volgende vergadering Zoneraad 

12.  Volgende zitting Zoneraad 

De Zoneraad, in openbare zitting, 

- De volgende zitting van de Zoneraad is gepland op dinsdag 27 november 2018. 

Lieven Rijckaert

Secretaris 

Christian Gryspeert

Zonecommandant 

Kris Declercq

Voorzitter


