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Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.
Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 21 december 2021
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.
Goedkeuring deelname overheidsopdracht Brandweer Westhoek - Aankoop Ladderwagens
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt: “De zone
verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar
opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”
- Er wordt uitvoering gegeven aan bovenstaande regelgeving door het aankopen van ladderwagens
volgens het goedgekeurde voertuigenplan van Zone Midwest.
Bevoegdheid en juridische grond
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdracht voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en meer bepaald de artikelen 2, 36 en 48 die
een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders
toelaat en artikel 43.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
- De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid.
- De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Feiten, context en argumentatie
- Het gezamenlijk verwezenlijken van overheidsopdrachten kan leiden tot schaalvoordelen en tot
de verhoging van de efficiëntie van procedures door het voorkomen van het dubbel aanwenden
van personeel, capaciteiten, budgettaire middelen en materieel.
- In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Brandweer Westhoek optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer
bepaald: hulpverleningszone Oost, hulpverleningszone Taxandria, Zone Midwest en Zone 1.
- Om deze reden wenst Zone Midwest deel te nemen aan de opdracht van Brandweer Westhoek:
‘Raamcontract ladderwagens via eigen aanbesteding en plaatsen van bestelling’.
- De aankopen gebeuren volgens het goedgekeurd voertuigenplan van Zone Midwest. De aankopen
zullen ter goedkeuring voorgelegd worden aan de zoneraad.
Visum
Verwijzingsdocumenten
- Beslissing Zonecollege Brandweer Westhoek: Gunnen raamcontract ladderwagens.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de deelname aan de overheidsopdracht ‘Raamcontract
ladderwagens via eigen aanbesteding en plaatsen bestelling’ van Brandweer Westhoek,
gegund aan firma Fire Technics, Solvaylaan 6, 8400 Oostende.

Artikel 2.

De bestellingen gebeuren bij goedkeuring door de zoneraad.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de federale diensten van de
gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5
bus 6, 8200 Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene
Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan de
bijzondere rekenplichtige en aan Brandweer Westhoek.

3.
Goedkeuring deelname overheidsopdracht Brandweer Westhoek - Aankoop Brandweerhelmen
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt: “De zone
verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar
opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”
- Er wordt uitvoering gegeven aan bovenstaande regelgeving door het aankopen van
brandweerhelmen.
Bevoegdheid en juridische grond
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdracht voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en meer bepaald de artikelen 2, 36 en 48 die
een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders
toelaat en artikel 43.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
- De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid.
- De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Feiten, context en argumentatie
- Het gezamenlijk verwezenlijken van overheidsopdrachten kan leiden tot schaalvoordelen en tot
de verhoging van de efficiëntie van procedures door het voorkomen van het dubbel aanwenden
van personeel, capaciteiten, budgettaire middelen en materieel.
- In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Brandweer Westhoek optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze
overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten
plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer
bepaald: hulpverleningszone Vlaams-Brabant West, hulpverleningszone Waasland, Zone Midwest,
Zone Fluvia en Zone 1.
- Om deze reden wenst Zone Midwest deel te nemen aan de opdracht van Brandweer Westhoek:
‘Raamcontract helmen via eigen aanbesteding en plaatsen van bestelling’.
Jaarlijks worden brandweerhelmen gekocht door Zone Midwest. Door in te stappen in de
procedure van Brandweer Westhoek kunnen betere prijzen bekomen worden.
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Visum
Verwijzingsdocumenten
- Beslissing Zonecollege Brandweer Westhoek: Gunnen raamcontract helmen.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de deelname aan de overheidsopdracht ‘Raamcontract
helmen via eigen aanbesteding en plaatsen bestelling’ van Brandweer Westhoek, gegund
aan firma Fire Technics, Solvaylaan 6, 8400 Oostende.

Artikel 2.

De bestellingen gebeuren bij ondertekende bestelbon.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de federale diensten van de
gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5
bus 6, 8200 Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene
Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan de
bijzondere rekenplichtige en aan de Brandweer Westhoek.

4.
Goedkeuring deelname OGO BZA - schuimvormende middelen - Gunning
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt: “De zone
verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar
opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”
- Er wordt uitvoering gegeven aan bovenstaande regelgeving door het aankopen van fluorvrij
blusschuim klasse B en fluorvrij oefenschuim klasse B.
Bevoegdheid en juridische grond
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdracht voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en meer bepaald de artikelen 2, 36 en 48 die
een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders
toelaat en artikel 43.
- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende
plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
- De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid.
- De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
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Feiten, context en argumentatie
- De zoneraad keurde per zitting op 29/06/21 de deelname aan overheidsopdracht:
BZA/LOG/EXP/2021/53 Raamovereenkomst voor het leveren van blusschuim klasse B door
Brandweerzone Antwerpen (BZA) goed. BZA werd belast met het voeren van de opdracht.
- Het gezamenlijk verwezenlijken van overheidsopdrachten kan leiden tot schaalvoordelen en tot
de verhoging van de efficiëntie van procedures door het voorkomen van het dubbel aanwenden
van personeel, capaciteiten, budgettaire middelen en materieel.
- In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal BZA optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten
of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten plaatst die bestemd
zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende entiteiten, meer bepaald: BZA, Brandweer
Zone Rand, brandweerzone Rivierenland, hulpverleningszone Taxandria, hulpverleningszone ZuidWest Limburg, hulpverleningszone Noord-Limburg, brandweerzone Oost-Limburg,
brandweerzone Centrum, brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen, brandweerzone Vlaamse
Ardennen, hulpverleningszone Waasland, hulpverleningszone Fluvia, hulpverleningszone Zone 1,
Zone Midwest, hulpverleningszone Oost (Vl-Brabant), Brandweer Brussel (DBDMH).
- Om deze reden wenst HVZ Midwest deel te nemen aan de opdracht van BZA: ‘Raamcontract
blusschuim Klasse B.
Jaarlijks (bij noodzaak) wordt reeds blusschuim klasse B aangekocht door HVZ Midwest.
Door in te stappen in de procedure van BZA kunnen betere prijzen bekomen worden.
Visum
Verwijzingsdocumenten
- Beslissing Zonecollege BZA : Interzonale gunning 2022 - BZA/LOG/EXP/2021/53.
Raamovereenkomst levering blusschuim klasse B.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de deelname aan de overheidsopdracht: Raamcontract
Blusschuim Klasse B van Brandweerzone Antwerpen, gegund aan:



Belgian Fire Safety bvba, Tuinstraat 10, 8560 Wevelgem. Het aangeboden
blusschuim klasse B is fluorvrij.
Orchidee Europe bvba, Brielen 2, 2830 Tisselt. Het aangeboden oefenschuim klasse
B is fluorvrij.

Artikel 2.

De bestellingen gebeuren bij ondertekende bestelbon.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de federale diensten van de
gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5
bus 6, 8200 Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene
Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de
Brandweerzone Antwerpen.
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5.
Goedkeuring projectfiche Sevesofonds 2022
De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
Bij een Seveso-incident is de kans op het vrijkomen van een of meer inhaleerbare, schadelijke
stoffen zeer realistisch.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 139.000,00 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.
Feiten, context en argumentatie
De dienst noodplanning van de gouverneur vraagt om tegen ten laatste vrijdag 4 februari het
voorstel van projectfiche te bezorgen voor de besteding van de kredieten beschikbaar in het
Seveso-fonds 2022.
Na ontvangst, zullen de projectvoorstellen voorgelegd worden aan de leden van de Provinciale
Veiligheidscel (= PVC) om deze, samen met het advies van de PVC, vervolgens door te sturen
naar het NCCN.
Om zichzelf als hulpdienst en de bevolking tegen deze schadelijke stoffen te kunnen beschermen
zijn verschillende meetmethodes van toepassing gaande van ph-strips, toestellen met een direct
meetresultaat tot toestellen waar met behulp van detectiebuisjes of CMS-meetchips een
richtinggevende waarde kan gemeten worden.
Zone Midwest wenst daarom als project voor het Seveso-fonds de investering in verschillende
meetbuisjes en ph-strips in te dienen om het meetteam de mogelijkheid te geven om de
verspreiding van gevaarlijke stoffen in de atmosfeer te bepalen. Een voldoende aantal metingen
is noodzakelijk om benaderend de verspreiding te kunnen bepalen. Daarenboven moeten
detectiebuisjes op een regelmatige basis worden vervangen. De detectiebuisjes worden door
verschillende brandweerzones gebruikt zodat een interzonale samenwerking mogelijk is.
Verwijzingsdocumenten
Nihil.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de investering in gasdetectiebuisjes en ph-strips die kunnen
aangekocht worden met middelen voorzien in het Seveso-fonds 2022 goed.

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 I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan de dienst
noodplanning van de gouverneur van West-Vlaanderen, t.a.v. Sofie Van Waes, Federaal
Administratief Centrum (FAC) Kamgebouw, Koning Albert I laan 1-5, bus 6, 8200 Brugge
en aan de bijzondere rekenplichtige.
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Personeel
6.

Goedkeuring aansluiting bij medische controledienst Certimed

Aanleiding en toelichting
Zone Midwest heeft zich in 2016 aangesloten bij de medische controledienst Medicontrol
(Liantis).
Liantis is bevoegd voor de controle op afwezigheden ten gevolge van ziekte of ongeval, maar
beheert geen geneeskundige getuigschriften.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de bepaling van het administratief statuut voor
het operationeel personeel van de hulpverleningszones en meer bepaald art. 234 en 235:

“Art. 234. Het behoort toe aan de raad om zich aan te sluiten bij een onafhankelijke en
onpartijdige medische controledienst die voldoet aan de bepalingen van de wet van 13
juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde, om de controle uit te voeren op de
afwezigheden ten gevolge van ziekte of ongeval.
Het beroepspersoneelslid dat afwezig is ten gevolge van ziekte of ongeval staat onder
toezicht van de medische controledienst:
1° ambtshalve, op beslissing van de medische controledienst;
2° op schriftelijk verzoek van de commandant of zijn afgevaardigde, gericht aan de
medische controledienst.

Art. 235. Het beroepspersoneelslid, dat wegens ziekte of ongeval verhinderd is zijn ambt
normaal uit te oefenen, is verplicht de zone hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen
volgens de modaliteiten bepaald door de raad.
Voor een afwezigheid wegens ziekte of ongeval met een duur van meer dan twaalf uren,
dient het beroepspersoneelslid een geneeskundig getuigschrift in volgens het model in
bijlage 2 bij de medische controledienst waarbij de zone aangesloten is, ten laatste de
eerste werkdag na het opstellen ervan. Het geneeskundig getuigschrift maakt melding van
de ziekte, de waarschijnlijke duur ervan, de verblijfplaats van het beroepspersoneelslid
en of het beroepspersoneelslid zich met het oog op de controle al dan niet naar een
andere plaats mag begeven. Ingeval van onmogelijkheid om zich te verplaatsen, kan een
kopie van het geneeskundig getuigschrift naar de medische controledienst gestuurd
worden via telefax of elektronische post, op voorwaarde dat het origineel opgestuurd
wordt zodra de onmogelijkheid om zich te verplaatsen ophoudt.
Indien het beroepspersoneelslid, in de loop van hetzelfde kalenderjaar, tweemaal afwezig
is geweest gedurende maximaal twaalf uren, zonder een geneeskundig getuigschrift in te
dienen, worden alle latere afwezigheden wegens ziekte of ongeval in de loop van
hetzelfde kalenderjaar gerechtvaardigd met een geneeskundig getuigschrift.
Indien het beroepspersoneelslid nalaat, buiten het geval van overmacht, een
geneeskundig getuigschrift in te dienen bij de medische controledienst, dan bevindt het
zich van rechtswege in non-activiteit.”
Feiten, context en argumentatie
Het personeelslid moet zijn geneeskundige getuigschriften wegens ziekte of ongeval bezorgen
aan de medische controledienst.
Aangezien Liantis geen geneeskundige getuigschriften verwerkt, wordt voorgesteld om aan te
sluiten bij de medische controledienst Certimed. Diverse hulpverleningszones zijn al
aangesloten bij Certimed voor controlebezoeken en het beheer van medische getuigschriften.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aansluiting bij de medische controledienst Certimed goed.

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 I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Logistiek/Materieel
7.
Goedkeuring overheidsopdracht van diensten - registratie ritten voor ziekenvervoer - gunning
Aanleiding en toelichting
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt: “De
zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar
opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”
Brandweerzone Centrum heeft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking voor de registratie van de ziekenwagenritten afgesloten op 24
november 2021 met referentie 900/2021-83-IP-01.
In hun gemotiveerde beslissing wijst brandweerzonecentrum de opdracht toe aan Endare BV Ottergemsesteenweg - Zuid 808b, 9000 Gent.
Aangezien brandweerzonecentrum optreedt als opdrachtencentrale en de Zone Midwest
expliciet is opgenomen in deze opdracht en derhalve de verplichte mededinging verzorgd heeft,
wordt voorgesteld te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 47
§2.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet
van € 139.000,00 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.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Besluit zoneraad brandweerzone Centrum
Offerte formulier
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt het contract voor registratie ziekenwagenritten, op basis van een
onderhandelingsprocedure (conform artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten), goed.

Artikel 2.

De opdracht wordt gegund aan Endare BV - Ottergemsesteenweg - Zuid 808b, 9000 Gent.

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 I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige.

Personeel
8.
Kennisname besluit gouverneur goedkeuring personeelsplan
De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
Per brief werd het besluit van de gouverneur van 16 december 2021 houdende goedkeuring van
het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 30 november 2021 met betrekking tot de
wijziging van het personeelsplan van de hulpverleningszone, 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 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het
personeelsplan van de zones.
De ministeriële omzendbrief van 12 maart 2015 houdende instructies met betrekking tot het
opstellen van het eerste personeelsplan voor het operationeel personeel van de zone en het
goedkeuringstoezicht hierop.
De besluiten van de gouverneur van 26 februari 2016, 16 november 2016, 24 juli 2017, 29 mei
2019 en 16 juni 2020 houdende goedkeuring van het personeelsplan van de hulpverleningszone
en de wijzigingen daaraan.
Verwijzingsdocumenten
Besluit van de gouverneur d.d. 16 december 2021 als bijlage bij dit besluit.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 16 december 2021
houdende goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van
30 november 2021 met betrekking tot de wijziging van het personeelsplan van de
hulpverleningszone.

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 I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.
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Financieel
9.
Kennisname besluit gouverneur goedkeuring begroting van het dienstjaar 2022
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Per aangetekend schrijven werd het besluit van de gouverneur van 22 december 2021 houdende
goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 26 oktober 2021 m.b.t. de
vaststelling van de begroting van het dienstjaar 2022 en de erin vermelde gemeentelijke dotaties
aan de zone, ontvangen.
In de begeleidende brief van 22 december 2021 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.
Het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 26 oktober 2021 houdende de vaststelling
van de begroting van het dienstjaar 2022.
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 van 22 december 2021.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur van 22 december 2022
waarbij het zoneraadsbesluit van 26 oktober 2021 van de hulpverleningszone Midwest
houdende de vaststelling van de begroting van het dienstjaar 2022 en de erin vermelde
gemeentelijke dotaties aan de zone, wordt goedgekeurd.

Artikel 2.

De bedragen van de federale basisdotatie en de federale (gegroepeerde) bijkomende
dotaties worden van zodra ze gekend zijn aangepast in de eerstvolgende
begrotingswijziging.

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 I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige van de Zone Midwest.
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10.

Kennisname besluit gouverneur goedkeuring begrotingsrekening, balans en resultatenrekening
van het dienstjaar 2020
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Per aangetekend schrijven werd het besluit van de gouverneur van 22 december 2021 houdende
goedkeuring van de begrotingsrekening 2020, de balans per 31 december 2020 en de
resultatenrekening over het dienstjaar 2020, ontvangen.
In de begeleidende brief van 22 december 2021 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 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.
De beslissing van de zoneraad van Zone Midwest van 31 augustus 2021 houdende de vaststelling
van de jaarrekening 2020.
Feiten, context en argumentatie
In het kader van het specifiek bijzonder toezicht bezorgde de gouverneur van de provincie WestVlaanderen een voor eensluidend verklaard afschrift van het besluit van 22 december 2021
houdende goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 31 augustus
2021.
Verwijzingsdocumenten
Besluit van de gouverneur van 22 december 2021.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 22 december 2021
houdende goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 31
augustus 2021 met betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 2020 van de
hulpverleningszone.

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 I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere
rekenplichtige van de Zone Midwest.

Personeel
11.

Beslissing tot het afsluiten van de eindrekening van de ontslagnemend bijzondere rekenplichtige
en het verlenen van kwijting
De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
De toepasselijke regelgeving voorziet dat de ontslagnemende bijzondere rekenplichtige een
eindrekening maakt wanneer deze zijn ambt definitief neerlegt, bij de ambtsaanvaarding en de
ambtsneerlegging van de waarnemende bijzondere rekenplichtige en in het geval bedoeld in
artikel 80, § 2, tweede lid van de wet van 15 mei 2017 betreffende de civiele veiligheid.
Het college legt de eindrekening van de bijzondere rekenplichtige, in voorkomend geval samen
met diens opmerkingen of, zo hij overleden is, die van zijn rechtverkrijgenden, voor aan de raad.
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Bevoegdheid en juridische grond
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid het artikel 82, §1 en §2.
Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere
rekenplichtige van de hulpverleningszone.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de hulpverleningszones.
Feiten, context en argumentatie
Dhr. Guy Seyns heeft als ontslagnemend bijzondere rekenplichtige geen eindrekening opgesteld.
Het zonecollege gaf aan de nieuwe bijzondere rekenplichtige Olivier Ramon de opdracht om
deze eindrekening op te maken.
De eindrekening werd opgemaakt, werd ondertekend door de ontslagnemend bijzondere
rekenplichtige en werd voorgelegd aan het zonecollege.
Het zonecollege nam in haar zitting van 25 januari 2022 akte van deze eindrekening en legt deze
ter afsluiting voor aan de zoneraad met het verzoek om dhr. Guy Seyns kwijting te verlenen.
Verwijzingsdocumenten
Eindrekening dhr. Guy Seyns d.d. 18 april 2021.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad neemt akte van eindrekening van dhr. Guy Seyns zoals opgesteld door de
bijzondere rekenplichtige Olivier Ramon.

Artikel 2.

De zoneraad sluit de eindrekening van de ontslagnemend bijzondere rekenplichtige dhr.
Guy Seyns af en verleent hem kwijting.

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 I-laan 1/5 bus 6, 8200
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan dhr. Guy Seyns,
ontslagnemend bijzondere rekenplichtige, aan mevr. Anne Van den Abeele en aan de
bijzondere rekenplichtige Olivier Ramon.

Volgende vergadering Zoneraad
12. Volgende zitting zoneraad
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 22 februari 2022.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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