Zoneraad  Zone Midwest
dinsdag, 26 februari 2019
Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Ria BeeusaertPattyn: burgemeester Lichtervelde;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Ivan Delaere: burgemeester Pittem;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter;
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht;
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht;
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem;
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene

Zoneraad  in openbare zitting
Goedkeuring verslag
1.

Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 29 januari 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
-

Het verslag wordt goedgekeurd.

Logistiek/Materieel
2.

Goedkeuring gebruiksovereenkomst Opera/Ambureg

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Op 14 december 2018 werd een Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de
inhoud van de registratie door de ambulancediensten gepubliceerd.
Ambureg (het Federaal platform voor registratie) heeft tot doel de werking van de dringende
geneeskundige hulpverlening te verbeteren en bij te dragen tot het beheer van het
gezondheidszorgstelsel.
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De ambulancedienst registreert alle interventies in opdracht van het eenvormig oproepstelsel
waarvoor een ziekenwagenteam is vertrokken. In een registratiemodule (een mobiele
verwerkingsmodule die door een ziekenwagenteam gebruikt wordt in het kader van Ambureg
en die bestaat uit software, firmware en hardware).
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 14 december 2018 houdende bepaling van de regels en de inhoud
van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en
concessies, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Het huishoudelijk reglement.
Feiten, context en argumentatie
Sedert begin dit jaar is het koninklijk besluit van kracht waardoor ritverslagen vanaf 1
september 2019 digitaal moeten verstuurd worden.
Om toegang te krijgen tot het Ambureg registratieplatform werd door Hulpverleningszone
Fluvia in samenwerking met het bedrijf Traxgo, Holstraat 44, 8570 Anzegem een reeds
goedgekeurde software tool “Opera/Ambureg” ontwikkeld die borgt dat we alle noodzakelijke
registraties kunnen invoeren en ter beschikking stellen van het Ambureg platform.
De investerings en opleidingskost wordt geraamd op €9.655,80 incl. 21% btw.
De jaarlijkse huur en ondersteuningskost wordt geraamd op €5.929 incl. 21% btw.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Offerte.
-

Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend voor een gebruiksovereenkomst Opera/Ambureg met het
bedrijf Traxgo, Holstraat 44, 8570 Anzegem.

Artikel 2.

De investerings en opleidingskost wordt geraamd op €9.655,80 incl. 21% btw.

Artikel 3.

De jaarlijkse huur en ondersteuningskost wordt geraamd op €5.929,00 incl. 21% btw.

Artikel 4.

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.
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Personeel
3.

Goedkeuring wijziging personeelsplan

De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
Op 18 december 2018 keurde de zoneraad de aanleg van een professionaliseringsreserve
goed. Een brandweerman van post Roeselare neemt immers één jaar verlof voor stage met
ingang van 7 januari 2019. Nadien zal zijn plaats als beroeps brandweerman in post Roeselare
waarschijnlijk definitief vrij komen. Er is ook één brandweerman van post Roeselare die een
zelfstandige activiteit wenst op te starten van wie de plaats waarschijnlijk definitief vrij komt.
Hierdoor kunnen er in dienstverband 2 personen minder ingeschakeld worden.
De procedure voor de aanleg van deze reserve is ondertussen in uitvoering. Er boden zich
meer dan 30 kandidaten aan.
Om na de aanleg van de reserve een brandweerman te kunnen benoemen dient nog het
personeelsplan te worden aangepast zodat er 2 personen extra kunnen worden aangeworven.
Voorgesteld wordt om te vermelden dat ‘bij het operationele beroepspersoneel de personen
die voltijds verlof voor loopbaanonderbreking of verlof voor stage nemen niet worden
meegeteld’.
Tegen de tijd dat het personeelsplan is aangepast, zal de wervingsprocedure ook al ver
gevorderd zijn, zodat er zo min mogelijk tijd wordt verloren.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007; inzonderheid art. 102: “De raad
bepaalt, op voorstel van de zonecommandant, het personeelsplan van de zone. Voor het
personeelsplan van het operationeel personeel houdt de raad rekening met de door de Koning
bepaalde criteria.”
Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het
personeelsplan van het operationeel personeel van de zones.
Beslissing van de zoneraad in zitting van 26 januari 2016 waarbij het personeelsplan werd
goedgekeurd.
Beslissing van de zoneraad in zitting van 27 september 2016 waarbij de wijziging van het
personeelsplan werd goedgekeurd.
Beslissing van de zoneraad in zitting van 27 juni 2017 waarbij een wijziging van het
personeelsplan werd goedgekeurd.
Feiten, context en argumentatie
Het voorstel tot wijziging van het personeelsplan is met de vakorganisaties besproken op 19
februari 2019.
Verwijzingsdocumenten
Aanpassing personeelsplan februari 2019.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in het personeelsplan. Het
gewijzigde personeelsplan wordt goedgekeurd.

Artikel 2.

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.
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Financieel
4.

Kennisname besluit gouverneur goedkeuring begroting van het dienstjaar 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Per aangetekend schrijven werd het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van het
besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 23 oktober 2018 m.b.t. de vaststelling van de
begroting van het dienstjaar 2019 en de erin vermelde gemeentelijke dotaties aan de zone,
ontvangen.
In de begeleidende brief wordt gevraagd om dit besluit ter mededeling voor te leggen aan de
zoneraad.
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.
Feiten, context en argumentatie
De bedragen van de federale basisdotatie en de federale (gegroepeerde) bijkomende dotaties
dienen, van zodra ze gekend zijn, te worden aangepast in de eerstvolgende
begrotingswijziging.
Verwijzingsdocumenten
Besluit van de gouverneur d.d. 08.02.2019.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur Zone Midwest van 8
februari 2019 m.b.t. de vaststelling van de begroting van het dienstjaar 2019.

Artikel 2.

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, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige van de Zone Midwest.

Volgende vergadering Zoneraad
5.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de Zoneraad is gepland op dinsdag 26 maart 2019.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Kris Declercq
Voorzitter
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