
 

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 27 april 2021 1 

Zoneraad 

dinsdag, 27 april 2021 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 

Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde; 
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 
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 

Verontschuldigd Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 
Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 30 maart 2021 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 
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Personeel 

2. Goedkeuring van de vacant verklaring van de mandaatfunctie van bijzondere rekenplichtige 
De zoneraad, in openbare zitting 
 
Aanleiding en toelichting 
- De bijzondere rekenplichtige heeft op 12 april 2021 schriftelijk bekend gemaakt dat hij zijn ambt 

van bijzondere rekenplichtige wenst neer te leggen. Het zonecollege nam in haar zitting van 19 
april 2021 hiervan akte. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid Hoofdstuk III. – Budgettair, 

financieel en boekhoudkundig beheer, Afdeling I. – Bijzondere rekenplichtige. 
- Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de hulpverleningszones. 
- Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant 

van de hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere 
rekenplichtige. 

- Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere 
rekenplichtigen van de hulpverleningszone. 

- Besluit van het zonecollege van 19 april 2021 waarbij het zonecollege akte nam van de 
neerlegging van het ambt van bijzondere rekenplichtige. 

Feiten, context en argumentatie 
- Omwille van het neerleggen van het ambt van de bijzondere rekenplichtige moet de 

mandaatfunctie worden vacant verklaard en moeten de bijhorende functiebeschrijving en het 
selectiereglement worden goedgekeurd. 

Verwijzingsdocumenten 
- Functiebeschrijving en selectiereglement voor de mandaatfunctie van bijzondere rekenplichtige 

als bijlage bij dit besluit. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad keurt de vacant verklaring van de mandaatfunctie voor bijzondere 
rekenplichtige goed. 

Artikel 2. De zoneraad keurt de functiebeschrijving voor de mandaatfunctie van bijzondere 
rekenplichtige goed. 

Artikel 3. De zoneraad keurt het selectiereglement voor de mandaatfunctie van bijzondere 
rekenplichtig’ goed. 

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 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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Volgende vergadering Zoneraad 

3. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 25 mei 2021. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


