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Zoneraad 

dinsdag, 28 september 2021 
07.30 u 

OC De Schouw, Statiestraat 113, Lichtervelde 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig 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; 
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 

Verontschuldigd Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt; 
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 31 augustus 2021 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 
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Personeel 

2. Goedkeuring verhoging eindejaarstoelage overeenkomstig sectoraal akkoord lokale en 
provinciale besturen van 9 juni 2021 voor het administratief personeel 

De zoneraad, in openbare zitting 
 
Aanleiding en toelichting 
- Op 9 juni 2021 hebben de sociale partners een sectoraal akkoord afgesloten voor het personeel 

van de lokale en provinciale besturen. Er werd overeengekomen om het variabele gedeelte van 
de eindejaarstoelage vanaf 2021 te verhogen van 2,5 % naar 3,6 % van het jaarsalaris. De 
rechtspositiebesluiten voor het personeel van de lokale en provinciale besturen zullen hieraan 
worden aangepast. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen, en meer bepaald 

artikel 106: 

 “De Koning bepaalt, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, het 
administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel van de zones, hierbij 
inbegrepen de opleiding. Dat statuut houdt rekening met de specifieke risico’s inherent 
aan de hoofdopdrachten van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. De 
zone legt het administratief en geldelijk statuut van haar administratief personeel vast.” 

- Sectoraal akkoord van 9 juni 2021 tussen de sociale partners van de publieke sector houdende 
de aanpassing van de koopkrachtmaatregelen uit het VIA6-akkoord, de vervroegde uitkanteling 
van de publieke socio-culturele sector uit de VIA-akkoorden en de compensatie aan de lokale 
besturen voor het personeel dat niet onder het VIA6-akkoord valt. 

- Administratief en geldelijk statuut administratief personeel hulpverleningszone Midwest, 
goedgekeurd in de zoneraad van 6 januari 2015, 28 april 2015, 26 mei 2015 en 22 maart 2016. 

Feiten, context en argumentatie 
- De federale overheid heeft het statuut voor het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones vastgelegd in koninklijke besluiten, maar voor het administratief personeel 
heeft ze dit overgelaten aan de zones. 

- Zone Midwest heeft het statuut van haar administratief personeel vastgelegd in de zoneraad 
van 6 januari 2016. Het statuut werd gebaseerd op de rechtspositieregeling van stad Roeselare 
en volgt het Rechtspositiebesluit voor het Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 
2007. 

- Er wordt gevraagd om dezelfde verhoging van het variabele gedeelte van de eindejaarstoelage 
toe te passen voor het administratief personeel van de hulpverleningszone. 

Verwijzingsdocumenten 
- Sectoraal akkoord van 9 juni 2021 tussen de sociale partners van de publieke sector houdende 

de aanpassing van de koopkrachtmaatregelen uit het VIA6-akkoord, de vervroegde uitkanteling 
van de publieke socio-culturele sector uit de VIA-akkoorden en de compensatie aan de lokale 
besturen voor het personeel dat niet onder het VIA6-akkoord valt. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad gaat akkoord met het voorstel om de verhoging van het variabele gedeelte 
van de eindejaarstoelage van 2,5 % naar 3,6 % zoals bepaald in het sectoraal akkoord 
lokale en provinciale besturen van 9 juni 2021, toe te passen op het administratief 
personeel 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. 

 

Financieel 

3. Goedkeuring begrotingswijziging 2021/1 GD en 2021/2 BD 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De begrotingswijzigingen nr. 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) worden voorgesteld 

voor het financieel dienstjaar 2021. 
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 begrotingswijzigingen voor de (buiten)gewone dienst hebben tot doel de kredieten zo 

realistisch mogelijk te zetten en toch binnen de grens van de afgesproken dotaties te blijven. 
- De ontvangsten stijgen globaal (eigen dienstjaar + vorige jaren) met een bedrag van 

€ 859.447,00. 
- De belangrijkste oorzaken hiervan zijn verhoging federale basisdotatie en federale bijkomende 

dotatie. Daarnaast was de oorspronkelijke raming federale dotatie D100 te laag inschat. Deze 
wordt nu bij begrotingswijziging aangepast. 

- De uitgaven dalen globaal (eigen dienstjaar + vorige jaren) met een bedrag van € 484.246,00 
(eigen dienstjaar: € 184.246,00, vorige jaren: € 300.000,00). 
De daling in eigen dienstjaar is een samenspel van personeelsuitgaven (stijgingen/dalingen) en 
werkingskosten (stijgingen/dalingen). 
De daling in vorige jaren is te wijten aan het feit dat de specialisatietoelage, die daar 
oorspronkelijk op gebudgetteerd was, binnen de kredieten van het eigen dienstjaar zal worden 
voorzien. Dit impliceert ook dat de overboeking van € 300.000,00 ter financiering van de 
specialisatietoelage terug op nul kan gebracht worden. 

- Tot slot wordt ook het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2020 (€ 2.399.609,30) 
ingebracht door middel van deze begrotingswijziging. 

- De gewone dienst eindigt met een positief geraamd algemeen resultaat van € 1.102.916,40. 
- Binnen de buitengewone dienst blijven de ontvangsten en uitgaven in eigen dienstjaar + vorige 

jaren ongewijzigd. 
- Tot slot wordt ook het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2020 (€ 24.582,20) 

ingebracht door middel van deze begrotingswijziging. 
- De buitengewone dienst eindigt met een positief geraamd algemeen resultaat van € 24.588,20. 
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- De begrotingscommissie verleende op 9 september 2021 een gunstig advies voor beide 
begrotingswijzigingen. 

- Het college keurde de beide begrotingswijzigingen op 28 september 2021 unaniem goed. 
Verwijzingsdocumenten 
- Adviezen begrotingscommissie. 
- Begrotingswijziging 2021/1 GD en 2021/2 BD. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad gaat akkoord met de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2 
(buitengewone dienst) voor de zone voor het financieel dienstjaar 2021 zoals vermeld in 
de samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze beslissing. 

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 dhr. Olivier 
Ramon, bijzonder rekenplichtige. 

Volgende vergadering Zoneraad 

4. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 26 oktober 2021. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


