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Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag zoneraad zone Midwest
1.

Goedkeuring verslag zoneraad zone Midwest 19 december 2017

Het verslag wordt goedgekeurd.

Algemeen
2.

Toetreding Netwerk Brandweer

De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
Per emailbericht d.d. 6 december 2017 werden documenten voor de toetreding tot Netwerk
brandweer overgemaakt aan de zone Midwest.

Van de zoneraad wordt verwacht:
goedkeuring en ondertekening van de toetredingsovereenkomst;
aanduiding van een plaatsvervanger voor de zonevoorzitter en de zonecommandant voor
de Brandweerraad;
mandaat te verlenen aan de afgevaardigden van de zone om tijdens de Brandweerraad
van 6 februari 2018 het beleidsplan 20182019, de begroting 2018, de gewogen stemming
en het huishoudelijk reglement goed te keuren.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.
De zoneraad keurt de toetredingsovereenkomst en de toetreding tot Netwerk
Brandweer goed.
Artikel 2.
De zoneraad duidt als plaatsvervanger voor de zonevoorzitter in de Brandweerraad
de ondervoorzitter aan.
Artikel 3.
De zoneraad duidt als plaatsvervanger voor de zonecommandant in de
Brandweerraad de zonesecretaris aan.
Artikel 4.
De zoneraad geeft het mandaat aan de afgevaardigden van de zone om tijdens de
Brandweerraad van 6 februari 2018 het beleidsplan 20182019, de begroting 2018,
de gewogen stemming en het huishoudelijk reglement goed te keuren.
Artikel 5.
Een afschrift van dit besluit zal worden bezorgd aan dhr. Kris Versaen p/a Netwerk
Brandweer, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw, Paviljoenstraat 9 te
1030 Brussel.

Financieel
3.

Kennisname besluit gouverneur (goedkeuring begrotingswijziging II dienstjaar 2017)

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Per aangetekend schrijven d.d. 5 december 2017 werd het besluit van de gouverneur houdende
goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest m.b.t. de vaststelling van de
begrotingswijziging nr. 2 van het boekjaar 2017 ontvangen.
In de begeleidende brief wordt gevraagd om dit besluit ter mededeling voor te leggen aan de
zoneraad.
Besluit
Artikel 1.
De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur van het besluit
van de zoneraad van Zone Midwest m.b.t. de vaststelling van de begrotingswijziging
nr. 2 van het boekjaar 2017.
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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4.

Kennisname besluit gouverneur (goedkeuring begroting dienstjaar 2018)

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Per aangetekend schrijven d.d. 21 december 2017 werd het besluit van de gouverneur houdende
goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest m.b.t. de vaststelling van de
begroting van het boekjaar 2018 ontvangen.
In de begeleidende brief wordt gevraagd om dit besluit ter mededeling voor te leggen aan de
zoneraad.
Besluit
Artikel 1.
De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur van het besluit
van de zoneraad van Zone Midwest m.b.t. de vaststelling van de begroting van het
boekjaar 2018.
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.

Volgende zoneraad en zonecollege
5.

Volgende zitting zoneraad en zonecollege

De volgende zittingen van het zonecollege en de zoneraad zijn gepland op dinsdag 27 februari 2018.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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