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Aanwezig 
 

Luc Martens (voorzitter, Burgemeester Roeselare), Karlos Callens 
(Burgemeester Ardooie), Francesco Vanderjeugd (Burgemeester 
Staden), Rita Demaré (Burgemeester Hooglede), Ivan Delaere 
(Burgemeester Pittem), Els De Rammelaere (Burgemeester Tielt), Kurt 
Windels (Burgemeester Ingelmunster), Ria Beeusaert-Pattyn 
(Burgemeester Lichtervelde), Ward Vergote (Burgemeester Moorslede), 
Dirk Verwilst (Burgemeester Meulebeke), Bert Maertens (Burgemeester 
Izegem), Donald Withouck (zonecommandant zone Midwest), Tine Dhont 
(bijzonder rekenplichtige zone Midwest), Saskia Verriest (secretaris 
zone Midwest). 
 

Verontschuldigd 
met 
kennisgeving 

Koenraad Degroote (Burgemeester Dentergem), Greet De Roo 
(Burgemeester Ruiselede), Jean-Marie Bonte (Burgemeester 
Oostrozebeke), Hendrik Verkest (Burgemeester Wingene). 

Publiek  

 

  



   
 

 
Zonecollege en Zoneraad ‐ zone Midwest                                      overzicht beslissingen   23 juni 2015       3 

Zoneraad - In openbare zitting 

1 Vergadering zoneraad  

1.1 Vraag zone 1 – inzet personeel  
De zoneraad is van mening dat momenteel niet op deze vraag kan worden ingegaan. 

1.2 Goedkeuring selectiereglement preventieadviseur niveau II 
‐ De zoneraad keurt het selectiereglement unaniem goed. 
‐ De zoneraad gaat unaniem akkoord met het voorstel om tijdelijk samen te werken 

met zone Fluvia voor de preventieadviseur niveau II. 
‐ De zoneraad gaat unaniem akkoord met het principe om een maximale relevante 

beroepservaring te laten meetellen. 
 

1.3 Onderhoud hydranten 
Het MAT volgt dit verder op. 

 
Zoneraad - In niet openbare zitting 

2 Vergadering zoneraad 

2.1 Aanvraag vrijwillig ontslag Rudy Buyssens – post Ingelmunster 
De zoneraad aanvaardt unaniem de aanvraag tot vrijwillig ontslag van de heer Rudy 
Buyssens van post Ingelmunster. De zoneraad verleent Rudy Buyssens eervol ontslag, met 
ingang van 1 juli 2015.  

2.2 Aanvraag vrijwillig ontslag Johny Claeys – post Lichtervelde  
De zoneraad aanvaardt unaniem de aanvraag tot vrijwillig ontslag van de heer Johny 
Claeys post Lichtervelde. De zoneraad verleent Johny Claeys eervol ontslag, met ingang op 
1 juli 2015. 

2.3 Aanvraag vrijwillig ontslag Bert Hanssens – post Tielt 
De zoneraad aanvaardt unaniem de aanvraag tot vrijwillig ontslag van de heer Bert 
Hanssens van post Tielt. De zoneraad verleent Bert Hanssens eervol ontslag, met ingang op 
1 juli 2015.  

2.4 Aanvraag vrijwillig ontslag Marnick Vandenbussche – post Moorslede 
De zoneraad aanvaardt unaniem de aanvraag tot vrijwillig ontslag van de heer Marnick 
Vandenbussche van post Moorslede. De zoneraad verleent Marnick Vandenbussche ontslag, 
met ingang op 1 juli 2015. 

2.5 Benoeming Steven Verlé – post Ruiselede  
De zoneraad benoemt unaniem Steven Verleé tot brandweerman vrijwilliger in post 
Ruiselede met ingang van 1 juli 2015. 

2.6 Benoeming Lieven Braekevelt – post Meulebeke 
De zoneraad benoemt unaniem Lieven Braekevelt tot luitenant vrijwilliger in post 
Meulebeke met ingang van 1 juli 2015. 
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2.7 Benoeming Wim Vanacker – Post Moorslede  
De zoneraad benoemt unaniem Wim Vanacker tot kapitein vrijwilliger in post Moorslede 
met ingang van 1 juli 2015. 

2.8 Aanstellen twee bevelvoerders voor post Roeselare 
De zoneraad stelt unaniem Geert Desender en Francis Veracx aan tot bevelvoerder in post 
Roeselare met ingang van 30 juni 2015 voor een periode van maximum 6 maanden. 
 
Beslissing om de raad te schorsen voor een vergadering van het college 
 
 
Zonecollege – In niet openbare zitting 

3 Vergadering zonecollege  
 

Personeelszaken  

3.1 Vaststelling geldelijke anciënniteit David Verheye 
De zoneraad keurt unaniem de voorgestelde nuttige beroepservaring van de heer David 
Verheye goed. 
 
Financiële Zaken  

3.2 Goedkeuring loonlijsten en lijst bestelbonnen, aktename mandaatlijsten 
‐ Het zonecollege keurt unaniem de lijst bestelbonnen ‘zoneraad 23.06.2015’ goed. 
‐ Het zonecollege neemt akte van de mandaatlijst 2015/28. 
‐ Het zonecollege neemt akte van de mandaatlijst 2015/29. 
‐ Het zonecollege neemt akte van de mandaatlijst 2015/31. 
‐ Het zonecollege keurt unaniem de lijst der aanrekeningen 2015/30 goed. 

 
3.3 Agendapunt bij hoogdringendheid toegevoegd conform art. 46 van de wet 
betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007: vergoeding juryleden 

De zoneraad gaat unaniem akkoord om dit agendapunt bij hoogdringendheid toe te voegen 
conform art. 46 van de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007. 

Het zonecollege gaat unaniem akkoord met de voorgestelde vergoeding van de juryleden. 

4 Varia en mededelingen  

4.1 Verzekering medewerkers Psychosociale Hulpverlening  
Dit wordt verdaagd naar de volgende zitting. 

4.2 Deelname 11 november 2015 
Het zonecollege beslist unaniem dat de posten vrijwillig (zonder vergoeding) aan deze 
herdenking kunnen deelnemen.  

4.3 Verspreiden verslag zonecollege en zoneraad 
Conform het Decreet op de openbaarheid van bestuur kunnen de notulen opgevraagd 
worden. 
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4.4 Voorbeelden ter illustratie van de meerwaarde van het netwerk van posten 
Het zonecollege neemt akte van de voorbeelden. 

5 Varia 
 

6 Volgende zoneraad en zonecollege gaat door op dinsdag 25 augustus 2015 om 
9.00 u  

 

 

 

 

Saskia Verriest  Donald Withouck Luc Martens 

Secretaris Zonecommandant Voorzitter 

 


