
Zoneraad en Zonecollege  Zone Midwest 

dinsdag, 27 februari 2018 

Overzicht beslissingen 

Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;

Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter; 

Bert Maertens: burgemeester Izegem; 

Ria BeeusaertPattyn: burgemeester Lichtervelde; 

Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 

Karl De Clerck: burgemeester Oostrozebeke; 

Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 

Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 

Hendrik Verkest: burgemeester Wingene; 

Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 

Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, Burgemeester Staden;

Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 

Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 

Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 

Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 

Els De Rammelaere: burgemeester Tielt; 

Tine Dhont: bijzonder rekenplichtige, lid zonder stemrecht 
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Zoneraad  in openbare zitting 

Goedkeuring verslag zoneraad zone Midwest 

1.  Goedkeuring verslag zoneraad zone Midwest 30 januari 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Financieel 

2.  Vaststellen van de onverhaalbare en oninvorderbare ontvangsten jaarrekening 2017 

Het zonecollege, in openbare zitting

Aanleiding en toelichting

De bijzonder rekenplichtige staat in voor het debiteurenbeheer van de zone en is verplicht om alle 

onverhaalbare en oninvorderbare ontvangsten te boeken in de boekhouding. De onverhaalbare 

vorderingen dienen te worden toegestaan door het zonecollege. Maar ook de oninvorderbare 

vorderingen worden hier ter goedkeuring en ter kennisgeving voorgelegd. Hiervan wordt een overzicht 

opgesteld dat deel uitmaakt van de jaarrekening.  

Besluit

Unaniem 

Artikel 1. Het zonecollege keurt de volgende staten van onverhaalbare en oninvorderbare 

vorderingen jaarrekening 2017 goed: 

� 351/16101 “Vergoedingen prestaties interventies/preventies”:  €10.829,11   

� 351/30101 “Onwaarden op nt.geïnde vastgest. Rechten”: € 10.165,66  

� 351/30102 “Terubet. Onwaarden geïnde vastgest. Rechten”: € 3.482,12  

� 352/16101 “Vergoedingen prestaties D100”: € 11.361,22  

� 352/30101 “Onwaarden op nt.geïnde vastgest. Rechten”: € 18.875,07  

� 352/30102 “Terugbet. onwaarden op geïnde rechten”: € 199,86  

Artikel 2. Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bijzonder 

rekenplichtige om de onverhaalbare en oninvorderbare vorderingen als oninbaar in te 

boeken in de jaarrekeningen 2017.

3.  Volgende zitting zoneraad en zonecollege / Openbaarheid 

� De volgende zittingen van het zonecollege en de zoneraad zijn gepland op dinsdag 27 maart 

2018. 

Lieven Rijckaert

Secretaris 

Christian Gryspeert

Zonecommandant 

Kris Declercq

Voorzitter


