Zoneraad
dinsdag, 22 februari 2022
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

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

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.
Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 25 januari 2022
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Algemeen - Externe relaties
2.
Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst ‘project bescherming mestgassen’
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
In 2016 werd een proefproject opgestart ter bescherming van de landbouwers tegen
mestgassen.
Tussen de Provincie West-Vlaanderen, de Zone Midwest, Wobra vzw, BB Consult en Inagro vzw
werd een samenwerkingsovereenkomst in 2018 voor een periode van drie jaar opgesteld
omtrent het beschikbaar stellen van beschermmaterieel tegen mestgassen, het opleiden van de
landbouwers om het materieel goed te gebruiken en om hen te sensibiliseren voor het gevaar
van mestgassen. Deze overeenkomst eindigde op 31 december 2018 en werd verlengd op 1
januari 2019 voor een periode van 2 jaar.
Deze overeenkomst voorziet dat de Zone Midwest:

instaat voor het in goede omstandigheden stockeren van het materiaal;

instaat voor het onderhoud, kalibratie en periodieke keuring van de toestellen (indien
noodzakelijk), inclusief het reinigen en ontsmetten van het gelaatsstuk;

het materiaal uitleent aan de landbouwers, inclusief het wijzen op een correct gebruik
van het materiaal, dit op het moment van uitlenen en aan de hand van de gebruikersfiche
‘werkinstructie voor werkzaamheden in silo's en mestkelders' en/of document
'werkinstructie voor het verpompen van mest';

het materiaal naziet als het terug binnen komt;

de reservaties bijhoudt;

de flessen met perslucht vult;

instaat voor de algemene ontsmetting van de toestellen;

het materiaal aanbiedt in post Tielt;

het aantal uitleningen opvolgt (datum, naam/ wat uitgeleend, reden van uitlening)

indien nodig initiatief neemt voor herstel van het materiaal, na overleg met de provincie.
De provincie West-Vlaanderen voorziet in een jaarlijkse vergoeding voor kosten van onderhoud
(ontsmetting mondmasker, kalibratie, keuring) van het materiaal.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten
die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, en latere wijzigingen.
Goedkeuring van het retributiereglement door de zoneraad van Zone Midwest in haar zitting
van 6 januari 2015, gevolgd door een goedkeuring van de wijzigingen aan het
retributiereglement in zitting van 15 december 2015, 23 februari 2016 en 28 juni 2016.
Het provinciedecreet, meer bepaald artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale
taakbehartiging) en artikel 57 (bevoegdheden van de deputatie).
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 42 §1, 1° d) ii) dat
stelt dat een overheidsopdracht mag worden geplaatst bij een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking in geval de opdracht alleen door een bepaalde ondernemer
kan worden verricht, om reden dat de mededinging ontbreekt om technische redenen.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 95 (opdracht
beperkte waarde).
Het besluit van de provincieraad dd. 17 december 2009 houdende vaststelling van het
provinciaal reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie
van bevoegdheden, inzonderheid artikel 2.
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-

Het besluit van de provincieraad dd. 06 december 2020 betreffende de goedkeuring van het
meerjarenplan 2020-2025, meer bepaald R002620 onder AC000115 - Ondersteunen van landen tuinbouwbedrijven in moeilijke omstandigheden.
De samenwerkingsovereenkomst ‘project bescherming mestgassen’ tussen de Provincie WestVlaanderen en de West-Vlaamse hulpverleningszones (HVZ) (Fluvia, Midwest, Zone 1,
Westhoek), goedgekeurd op de provincieraad d.d. 20 juni 2019, agendapunt 23.
Feiten, context en argumentatie
Omdat de gunning van de overheidsopdracht tot het organiseren van de opleiding ‘bescherming
tegen mestgassen’ nog niet is afgerond, kan de huidige overeenkomst die verviel op 31
december 2021, niet worden verlengd. Daarom wordt voorgesteld om de huidige
samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot de inwerkingtreding van de nieuwe
overeenkomst (uiterlijk op 31 maart 2022). De voorwaarden en bepalingen van de
samenwerkingsovereenkomst d.d. 20 juni 2019 blijven ongewijzigd behouden.
De financiële afspraken die uit de lopende samenwerkingsovereenkomst via de addenda
bestendigd worden, zullen via de nieuwe overeenkomst in 2022 afgewikkeld worden.
Verwijzingsdocumenten
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst ‘project bescherming mestgassen’ tussen de
provincie West-Vlaanderen en de Zone Midwest.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad onderschrijft het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst ‘project
bescherming mestgassen’ tussen de provincie West-Vlaanderen en de Zone Midwest.
Hierdoor wordt de bestaande overeenkomst verlengd tot de inwerkingtreding van de
nieuwe overeenkomst (uiterlijk 31 maart 2022).

Artikel 2.

De overige voorwaarden en bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst d.d. 20 juni
2019 blijven ongewijzigd behouden.

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.
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Logistiek/Materieel
3.
Goedkeuring lijst te verkopen materieel via veilinghuis
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad nam in haar zitting van 31 augustus 2021 de beslissing om het bestek
“ZMW2021/005” goed te keuren.
Na het voeren van de gunningsprocedure wordt door de zoneraad in haar zitting van 30
november 2021 het besluit genomen om deze opdracht te gunnen aan Venalis, Vierwegstraat
281 te 8800 Roeselare.
Op heden wenst Zone Midwest een aantal uit dienst genomen activa en middelen te verkopen.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en 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 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, meer bepaald artikel 41, §1, 1° (het
geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 135.000,00 niet), en meer bepaald artikels
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.
Feiten, context en argumentatie
Zone Midwest wenst een aantal uit dienst genomen materialen en activa aan te bieden aan de
markt.
Deze materialen zijn boekhoudkundig volledig afgeschreven.
De lijst met te verkopen materialen is bijgevoegd als verwijzingsdocument.
Voertuigen maken geen deel uit van deze verkoop.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Overzicht te verkopen materialen – voorjaar 2022.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de lijst ‘overzicht te verkopen materialen – voorjaar 2022’ goed. De
uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek
met nr. ZMW 2021/005.

Artikel 2.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de deelnemende West-Vlaamse zones, 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.
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Personeel
4.
Goedkeuring reglement diplomatoelage
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad moet de voorwaarden tot toekenning van een diplomatoelage bij reglementaire
bepaling ter aanvulling van het geldelijk statuut vastleggen.
Dit moet gebeuren binnen de perken van:

het Koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen
betreffende de toekenning van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de
openbare brandweerdiensten en van de gemeentepolitie en

het Ministerieel besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de diploma’s, brevetten en
getuigschriften die in aanmerking komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan
sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten.
Voor de operationele beroepsmensen bepaalt de raad het bedrag van de toelage, voor de
vrijwillige personeelsleden legt de raad een percentage per getuigschrift vast tussen drie en tien
procent met in totaal een maximum van tien procent.
In het koninklijk besluit van 1994 werd als beperking bepaald dat het diploma, … dienstig moet
zijn voor de uitoefening van het ambt; ook mag de toelage (om een promotieval te vermijden)
volgens dit koninklijk besluit geen aanleiding geven tot een wedde die hoger is dan de wedde
van de naast hogere graad met dezelfde anciënniteit.
Het is de bedoeling om op termijn een specialisatietoelage i.p.v. een diplomatoelage toe te
kennen. Bij gebrek aan lijst van erkende getuigschriften die in aanmerking komen voor een
specialisatietoelage en die door de Minister van Binnenlandse Zaken werd vastgelegd wordt in
afwachting van de toekenning van een specialisatietoelage een reglement betreffende het
toekennen van een diplomatoelage aan de operationele personeelsleden van de Zone Midwest
opgesteld.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones, artikel 31 en artikel 38.
Koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de
toekenning van een diplomatoelage aan sommige personeelsleden van de openbare
brandweerdiensten en van de gemeentepolitie.
Ministerieel besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de diploma’s, brevetten en
getuigschriften die in aanmerking komen voor het toekennen van een diplomatoelage aan
sommige personeelsleden van de openbare brandweerdiensten.
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Feiten, context en argumentatie
Een ontwerp van reglement voor de diplomatoelagen werd besproken op het overleg van het
bijzonder onderhandelingscomité op 1 september 2020, 9 februari 2021, 8 juni 2021, 19 oktober
2021 en 8 februari 2022. Een akkoord omtrent dit reglement werd niet bereikt.
Een ontwerp van reglement voor de diplomatoelagen werd besproken op de vergaderingen van
het MAT op 15 juni 2021 en 17 augustus 2021.
Een ontwerp van reglement voor de diplomatoelagen werd besproken op de vergaderingen van
het zonecollege van 23 februari 2021, 29 juni 2021, 31 augustus 2021 en 26 oktober 2021.
Het ontwerp van reglement werd ter nalezing voorgelegd aan de juridische inspectie van de FOD
Binnenlandse Zaken.
Het reglement is in hoofdzaak een omzetting van het koninklijk besluit van 1994 en het
ministerieel besluit van 1995 en voorziet in een cumulatie van drie diploma’s wat overeenstemt
met een maximale diplomatoelage van € 180,00 (€ 60,00 per diploma dat in aanmerking kan
worden genomen). Het bezit van duikbrevet wordt bovenop deze diplomatoelage gevaloriseerd
voor een bedrag van € 240,00 per jaar.
Verwijzingsdocumenten
Reglement voor het toekennen van een diplomatoelage aan de operationele personeelsleden
van de Zone Midwest v20220213.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt het reglement betreffende de voorwaarden tot de toekenning van een
diplomatoelage aan de operationele personeelsleden van Zone Midwest goed.

Artikel 2.

De zoneraad kent deze diplomatoelagen retroactief toe vanaf 1 januari 2015.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten voor 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
representatieve vakorganisaties en aan de bijzondere rekenplichtige.
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5.
Goedkeuring reglement telewerk
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Een ontwerp van reglement ‘Telewerk voor de hulpverleningszone Midwest’ werd opgesteld.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van 4 augustus
1996.
Europese raamovereenkomst van 16 juli 2002 over telewerken.
Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.
Wet van 21 december 2018 betreffende diverse bepalingen inzake sociale zaken.
Besluit van het zonecollege genomen in haar zitting van 31 augustus 2021.
Feiten, context en argumentatie
Een ontwerp van reglement voor telewerk werd besproken op het overleg van het bijzonder
onderhandelingscomité op 19 oktober 2021 en 8 februari 2022. Een akkoord omtrent dit
reglement werd bereikt.
Een ontwerp van reglement voor telewerk werd besproken op de vergaderingen van het MAT
op 17 augustus 2021, 9 september 2021, 12 oktober 2021, 16 november 2021, 7 december 2021,
11 januari 2022 en 8 februari 2022.
Een ontwerp van reglement voor telewerk werd besproken op de vergaderingen van het
zonecollege van 31 augustus 2021, 28 september 2021 en 21 december 2021.
Het reglement stemt op enkele details na overeen met het telewerkreglement dat voor DVV
Midwest werd uitgewerkt.
Verwijzingsdocumenten
Reglement Telewerk Zone Midwest v20220219 ZR 20220222.docx.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt het reglement telewerk van Zone Midwest 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 en aan de
representatieve vakorganisaties.

Volgende vergadering Zoneraad
6.
Volgende zitting zoneraad
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 29 maart 2022.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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