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Brandweer - Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 Overeenkomst vanaf 1 januari 2015 - Financiële
verdeelsleutel en modaliteiten - Goedkeuring.
De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid en latere wijzigingen, artikels 42 en 43,
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad en artikels 248 tot en met 264 betreffende het
bestuurlijk toezicht;
Gelet op de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, inzonderheid en latere wijzigingen,
artikel 68 bij wet van 19/4/2014 (B.S. 23 juli 2014);
Gelet op het besluit van de diverse gemeenteraden van juni/juli 2010 betreffende de instap in de
operationele prezone en de goedkeuring van de financiële verdeelsleutel;
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 14/8/2014 aan de
provinciegouverneurs m.b.t. de criteria van de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones;
Gelet op het gegeven dat het bepalen van de gemeentelijke dotatie een belangrijke maatregel is voor de
gemeente om de overdracht naar de hulpverleningszone vanaf 2015 mogelijk te maken;
Gelet op de veelvuldige overlegmomenten tussen de diverse gemeenten in de prezoneraad van
Hulpverleningszone 1;
Gelet op de bespreking op de prezoneraad van 1 september 2014 en het verzoek van de prezoneraad van
1 september 2014 om het bereikte akkoord omtrent de financiële verdeelsleutel en de daaraan
verbonden modaliteiten tegen uiterlijk eind oktober 2014 voor goedkeuring aan de gemeenteraad voor te
leggen;
Overwegende dat de dotaties van de gemeenten van de hulpverleningszone vastgelegd worden op basis
van een akkoord, bereikt tussen de verschillende betrokken gemeenteraden;
Overwegende dat bij gebrek aan dergelijk akkoord, de dotatie van elke gemeente vastgesteld wordt
volgens de nadere bepalingen voor berekening en betaling van gemeentelijke dotaties bepaald door de
Koning;
Overwegende dat alle gemeenteraden van de gemeenten van de hulpverleningszone de herziening van de
financiële verdeelsleutel goedkeuren vanaf 1 januari 2015;

Overwegende dat de financiële werkgroep opgericht door de prezoneraad ter voorbereiding van de
hervorming een voorstel van overeenkomst inzake de verdeelsleutel van de gemeentelijke dotatie voor
de hulpverleningszone West-Vlaanderen I heeft voorgelegd;
Overwegende dat dit voorstel van financiële verdeelsleutel 2015-2025 rekening houdt met de
tegengestelde financiële belangen van de diverse besturen ( grote besturen met een beroepskorps,
gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps en de kleinere beschermde gemeenten) en de financiële
draagkracht van de 17 gemeenten;
Overwegende dat in dit voorstel rekening gehouden wordt met de opmerkingen die de raadsleden tijdens
de prezoneraad hebben aangebracht;
Overwegende dat de prezoneraad de gemeentelijke dotatie slechts kan vastleggen na voorafgaand
akkoord van de verschillende gemeenteraden van de prezone;
Overwegende dat iedere betrokken gemeenteraad het akkoord van verdeelsleutel dient te verlenen voor
1 november 2014 indien de hulpverleningszone wenst op te starten op 1 januari 2015;
Overwegende dat indien het akkoord van een gemeente van de hulpverleningszone later dan 1 november
2014 goedgekeurd wordt, de hulpverleningszone federale middelen verliest;
Overwegend dat de hulpverleningszone een schaalvoordeel en synergie kan opleveren;
Overwegende dat de hulpverleningszone de dekkingsgraad van de dienstverlening aan de zogenaamde
‘witte vlekken’ binnen de zone, dient te verbeteren;
Overwegende dat voor de financiële zekerheid van iedere gemeente en voor de stabiliteit van de
operationele werking van de hulpverleningszone er over een redelijke termijn een akkoord noodzakelijk is
over het gezamenlijk dragen van het financieringstekort;
Overwegende dat dit onderling akkoord tussen de 17 gemeenten budgettaire duidelijkheid biedt inzake
de procentuele financiële inbreng voor de periode 2015-2025 tenzij er een consensus is tussen alle 17
gemeenten om de financiële verdeelsleutel vroeger te herzien;
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie dient ingeschreven te worden in de gemeentelijke
meerjarenplanning en het gemeentelijk budget;
BESLUIT :
Artikel 1 .
Over te gaan tot het instappen in de Hulpverleningszone 1 vanaf 1 januari 2015 en de financiële
verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten in onderhavige overeenkomst goed te keuren.
Art. 2.
De burgemeester of zijn vervanger (bij voorkeur), of de voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris
worden gemachtigd om de overeenkomst inzake de financiële verdeelsleutel 2015-2025 en de daaraan
verbonden modaliteiten te ondertekenen.
Art. 3.
Een afschrift van dit besluit wordt voor 1 november 2014 aan de Voorzitter van de prezoneraad van de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 bezorgd.

Art. 4.
Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de Minister Binnenlandse Zaken en voor goedkeuring
aan de gouverneur worden bezorgd.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Secretaris,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
Filiep Dekiere
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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OVEREENKOMST TUSSEN DE HULPVERLENINGSZONE WEST-VLAANDEREN 1 IN OPRICHTING EN DE
GEMEENTEN INZAKE DE FINANCIËLE VERDEELSLEUTEL EN DE DAARAAN VERBONDEN
MODALITEITEN VOOR DE PERIODE 2015-2025
Tussen,
De Prezone van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 in oprichting, p/a Siemenslaan 6, 8020
Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Luc Vanparys, voorzitter en de heer Filiep Dekiere,
coördinator, in uitvoering van het besluit van de prezoneraad van 1 september 2014, hierna ‘de
hulpverleningszone’ genoemd, enerzijds.
En,
Stad Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge, vertegenwoordigd door de heer Patrick De
Klerck, burgemeester en de heer Peter Verheyden, stadssecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door de heer André Van Nieuwkerke, voorzitter
van de gemeenteraad en de heer Johan Coens, stadssecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan, vertegenwoordigd door de heer Peter Breemersch,
burgemeester en de heer Franky Museeuw, gemeentesecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Gistel, Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel, vertegenwoordigd door de heer Bart Halewyck, burgemeester
en mevrouw Lieve Wydooghe, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van
xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Knokke-Heist, Alfred Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist, vertegenwoordigd door Graaf Leopold
Lippens, burgemeester en mevrouw Miet Gobert, gemeentesecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van 25/09/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Middelkerke, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke, vertegenwoordigd door mevrouw Janna
Rommel-Opstaele, burgemeester en de heer Pierre Ryckewaert, gemeentesecretaris, in uitvoering van
het gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende, vertegenwoordigd door de heer Jean Vandecasteele,
burgemeester en de heer Kristof Beuren, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van
xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Oostkamp, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp, vertegenwoordigd door de heer Jan de Keyser,
eerste schepen en de heer Jan Compernol, gemeentesecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.

Stad Torhout, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer Norbert De Cuyper,
burgemeester en de heer Luc Vandamme, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit
van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Beernem, Bloemendalestraat 112, 8730 Beernem, vertegenwoordigd door de heer Johan De
Rycke, burgemeester en de heer Jan Claeys, gemeentesecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Bredene, Centrumplein 1, 8450 Bredene, vertegenwoordigd door de heer Steve
Vandenberghe, burgemeester en de heer Yannick Wittevrongel, gemeentesecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Damme, Vissersstraat 2A, 8340 Damme, vertegenwoordigd door de heer Joachim Coens,
burgemeester en de heer Hendrik De Corte, waarnemend stadssecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Ichtegem, Stationsstraat 1, 8480 Ichtegem, vertegenwoordigd door de heer Karl Bonny,
burgemeester en de heer Luc Delarue, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit
van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Jabbeke, Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke, vertegenwoordigd door de heer Daniël Vanhessche,
burgemeester en de heer Gabriël Acke, gemeentesecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit
van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Stad Oudenburg, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, vertegenwoordigd door de heer Ignace Dereeper,
burgemeester en de heer Johan Rosseel, stadssecretaris, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van
xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Zedelgem, Snellegemsestraat 1, 8210 Zedelgem, vertegenwoordigd door de heer Patrick
Arnou, burgemeester en de heer Kurt Ryheul, gemeentesecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Gemeente Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, vertegenwoordigd door de heer Alain De Vlieghe,
burgemeester en de heer Franky Goethals, gemeentesecretaris, in uitvoering van het
gemeenteraadsbesluit van xx/xx/2014, hierna ‘de gemeente’ genoemd, anderzijds.
Vooraf:
Voor de opmaak van de verdeelsleutel 2015-2025 werd met de diverse belangen én de financiële
draagkracht van alle 17 gemeenten rekening gehouden (grote besturen met een beroepskorps,
gemeenten met hoofdzakelijk een vrijwillig korps, kleinere beschermde gemeenten). Desalniettemin is dit
een solidariteitscompromis en zal de financiering van de hulpverleningszone voor alle gemeenten een
bijzondere financiële inspanning vergen. Om die reden zijn een aantal randvoorwaarden uitdrukkelijk
gekoppeld aan de goedkeuring van het procentueel aandeel van elke gemeente in het te financieren
saldo van de hulpverleningszone.
Wordt het volgende overeengekomen:

Titel I: Verplichtingen van de gemeenten
Artikel 1:
De gemeenten verbinden zich ertoe ten opzichte van elkaar en de hulpverleningszone volgend
percentage van het jaarlijks te financieren saldo (globale gemeentelijk aandeel) van de
hulpverleningszone bij te dragen:
Gemeente

Blankenberge
Brugge
De Haan
Gistel

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2,1476%

2,2053%

2,2629%

2,3206%

2,3782%

2,4359%

2,4935%

2,5511%

2,6088%

2,6664%

2,6664%

31,3200%

31,2600%

31,2000%

31,1400%

31,0800%

31,0200%

30,9600%

30,9000%

30,8400%

30,7800%

30,7800%

3,2998%

3,2895%

3,2793%

3,2690%

3,2588%

3,2485%

3,2383%

3,2280%

3,2178%

3,2075%

3,2075%

1,4164%

1,4529%

1,4893%

1,5257%

1,5622%

1,5986%

1,6350%

1,6715%

1,7079%

1,7444%

1,7444%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

12,2000%

3,4935%

3,5070%

3,5205%

3,5340%

3,5475%

3,5610%

3,5745%

3,5880%

3,6015%

3,6150%

3,6150%

29,0168%

28,5235%

28,0303%

27,5371%

27,0438%

26,5506%

26,0574%

25,5641%

25,0709%

24,5777%

24,5777%

Oostkamp

2,5695%

2,6389%

2,7084%

2,7778%

2,8473%

2,9167%

2,9862%

3,0556%

3,1251%

3,1945%

3,1945%

Torhout

2,6813%

2,7527%

2,8240%

2,8954%

2,9667%

3,0381%

3,1094%

3,1807%

3,2521%

3,3234%

3,3234%

Beernem

1,7169%

1,7638%

1,8107%

1,8576%

1,9045%

1,9513%

1,9982%

2,0451%

2,0920%

2,1389%

2,1389%

Bredene

1,8095%

1,8589%

1,9084%

1,9578%

2,0073%

2,0568%

2,1062%

2,1557%

2,2052%

2,2546%

2,2546%

Damme

1,2586%

1,2872%

1,3159%

1,3445%

1,3731%

1,4017%

1,4304%

1,4590%

1,4876%

1,5162%

1,5162%

Ichtegem

1,5723%

1,6145%

1,6568%

1,6991%

1,7414%

1,7836%

1,8259%

1,8682%

1,9104%

1,9527%

1,9527%

Jabbeke

1,5829%

1,6259%

1,6688%

1,7117%

1,7547%

1,7976%

1,8405%

1,8834%

1,9264%

1,9693%

1,9693%

Oudenburg

1,0382%

1,0664%

1,0946%

1,1228%

1,1510%

1,1792%

1,2074%

1,2356%

1,2639%

1,2921%

1,2921%

Zedelgem

2,5582%

2,6265%

2,6947%

2,7630%

2,8312%

2,8994%

2,9677%

3,0359%

3,1042%

3,1724%

3,1724%

Zuienkerke

0,3185%

0,3270%

0,3355%

0,3440%

0,3524%

0,3609%

0,3694%

0,3779%

0,3864%

0,3949%

0,3949%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

100,0000
%

Knokke-Heist
Middelkerke
Oostende

Artikel 2:
Het te betalen bedrag aan de hulpverleningszone wordt in twaalfden, d.i. maandelijks, gestort door de
gemeente, ten laatste op de 10de dag van de maand op het bankrekeningnummer van de
hulpverleningszone.
Bij iedere laattijdige betaling is de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties
van toepassing, berekend per dag.
Artikel 3:
De hulpverleningszone wordt op 1 januari 2015 automatisch ‘om niet’, d.w.z. gratis, eigenaar van alle
roerend materieel en voertuigen van de gemeentelijke brandweerkorpsen. De gemeenten met korps gaan
hiermee uitdrukkelijk akkoord.
Artikel 4:
De gemeenten zullen de gemeentelijke retributiereglementen in een zonaal retributiereglement laten
harmoniseren. De opgenomen tarieven in dit gelijkvormig reglement zijn voldoende hoog en een
noodzakelijke bron van inkomsten voor de hulpverleningszone. De aanvrager die een prestatie van de
hulpverleningszone vraagt, staat op basis van de goedgekeurde tarieven in het zonaal
retributiereglement in voor de betaling ervan. Gemeenten die niet akkoord gaan dat bepaalde tarieven
geheel of gedeeltelijk doorgerekend worden aan de aanvrager maken daarnaast een eigen gemeentelijk
reglement op basis van het derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat die gemeenten die afwijken van het

algemene (zonale) retributiereglement zelf aan de zone het verschil tussen het zonale retributiereglement
en de eigen gevraagde gemeentelijke bijdrage dienen te betalen.
Titel II: Verplichtingen van de hulpverleningszone
Artikel 5:
De hulpverleningszone verbindt zich ertoe de bedragen die haar zijn toegekend te gebruiken voor de
doeleinden van de hulpverleningszone. De zoneraad bepaalt bij begrotingswijziging de bestemming van
de eventuele overschotten op de afgesloten jaarrekeningen, hetzij opname in de gewone dienst, de
buitengewone dienst of terugstorting naar de gemeenten.
Artikel 6:
De hulpverleningszone werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na.
Artikel 7:
De hulpverleningszone legt jaarlijks een investeringsplafond vast in de zoneraad. De prezoneraad van 1
september 2014 heeft het investeringsvolume voor 2015 vastgelegd op 1,5 miljoen euro. De financiering
van deze investeringen gebeurt in de hulpverleningszone door middel van leningen. De zoneraad kan
enkel gemotiveerd, in geval van dringende en onvoorziene omstandigheden, voor een urgente,
noodzakelijke investering van dit investeringsplafond afwijken.
Artikel 8:
De hulpverleningszone streeft naar het meest efficiënt personeelsbestand. Ieder jaar legt de
hulpverleningszone de contouren van een efficiënt personeelsbestand opnieuw vast, waarbij maximaal
rekening wordt gehouden met de modaliteit vermeld in artikel 6. In 2015 wordt geen enkel personeelslid
(operationeel/calog) vervangen d.m.v. externe aanwervingen. Er wordt in 2015 niemand gerekruteerd
door de hulpverleningszone. Enkel interne verschuivingen binnen het personeelsbestand van de
hulpverleningszone zijn mogelijk. De (pre)zoneraad kan van deze algemene stelregel inzake personeel
uitzonderlijk afwijken voor strategisch, organisatorisch noodzakelijke aanwervingen.
Artikel 9:
De hulpverleningszone betaalt tot in 2025 een vastgelegde huurprijs voor de huidige gebouwen van de
brandweer. De hulpverleningszone huurt de brandweergebouwen van de gemeenten van oorsprong. 75
% van de eerder geschatte huurprijs wordt als totale huur voorzien. (1.469.545 euro x 75% =
1.102.158,75 euro) Deze huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%. Dit betekent dat de
hulpverleningszone volgende huurprijs aan de desbetreffende gemeenten betaalt in 2015:

Blankenberge: 90.468,75 euro

Brugge Pathoekeweg: 271.095,00 euro

Brugge Walweinstraat: 32.745 euro

De Haan: 30.645 euro

Gistel: 57.825,00 euro

Knokke-Heist: 142.893,75 euro

Middelkerke: 73.177,50 euro

Oostende: 251.426,25 euro

Oostkamp Siemenslaan: 72.262,50 euro

Oostkamp Ruddervoorde: 4.923,75 euro

Torhout: 74.696,25 euro
Latere wijzigingen in het gebouwenbestand (nieuwbouw, buiten dienst stelling,…) en bijhorende
financiering worden voorgelegd aan de zoneraad. De gemeente van oorsprong blijft eigenaar van de
brandweergebouwen.
De zoneraad sluit eenvormige huurovereenkomsten met de eigenaars van de brandweergebouwen af.

Artikel 10:
De hulpverleningszone streeft ernaar zoveel mogelijk taken uit te voeren in een vorm van
samenwerkingsverband met andere hulpverleningszones om het kostenplaatje van de hulpverleningszone
te drukken en zo efficiënt mogelijk te werken, bv. een gemeenschappelijke aankoopcentrale.
Artikel 11:
De hulpverleningszone engageert zich tot stringent budgetteren om de gemeentelijke budgetten niet
nodeloos te bezwaren.
Titel III: Algemene bepalingen
Artikel 12:
Deze overeenkomst wordt gesloten voor een periode van 11 jaar (2015-2025). Deze overeenkomst zal
door iedere partij ter goeder trouw worden uitgevoerd.
Artikel 13:
Onderhavige overeenkomst die door de prezoneraad voor de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 met
de 17 gemeenten wordt afgesloten, is met ingang van 1 januari 2015 integraal van toepassing voor de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.
Artikel 14:
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015.
Deze overeenkomst is opgemaakt in 18 exemplaren. Elke stad/gemeente verklaart een ondertekend
exemplaar te hebben ontvangen.

Voor de Prezone West-Vlaanderen 1- Hulpverleningszone in oprichting:

Luc Vanparys
voorzitter prezoneraad

Filiep Dekiere
coördinator prezone West-Vlaanderen 1

Voor stad Blankenberge:

Patrick De Klerck
burgemeester

Peter Verheyden
stadssecretaris

Voor stad Brugge:

Renaat Landuyt
Burgemeester

Johan Coens
stadssecretaris

Voor gemeente De Haan:

Peter Breemersch
burgemeester

Franky Museeuw
gemeentesecretaris

Voor stad Gistel:

Bart Halewyck
burgemeester

Lieve Wydooghe
gemeentesecretaris

Voor gemeente Knokke Heist:

Graaf Leopold Lippens
burgemeester

Miet Gobert
stadssecretaris

Voor gemeente Middelkerke:

Janna Rommel-Opstaele
burgemeester

Pierre Ryckewaert
gemeentesecretaris

Voor stad Oostende:

Jean Vandecasteele
burgemeester
Voor gemeente Oostkamp:

Kristof Beuren
stadssecretaris

Jan de Keyser
eerste schepen

Jan Compernol
gemeentesecretaris

Voor stad Torhout:

Norbert De Cuyper
burgemeester

Luc Vandamme
stadssecretaris

Voor gemeente Beernem:

Johan De Rycke
burgemeester

Jan Claeys
gemeentesecretaris

Voor gemeente Bredene:

Steve Vandenberghe
burgemeester

Yannick Wittevrongel
gemeentesecretaris

Voor stad Damme:

Joachim Coens
burgemeester

Hendrik De Corte
waarnemend stadssecretaris

Voor gemeente Ichtegem:

Karl Bonny
burgemeester

Luc Delarue
gemeentesecretaris

Voor gemeente Jabbeke:

Daniël Vanhessche
burgemeester

Gabriël Acke
gemeentesecretaris

Voor stad Oudenburg:

Ignace Dereeper
burgemeester

Johan Rosseel
stadssecretaris

Voor gemeente Zedelgem:

Patrick Arnou
burgemeester

Kurt Ryheul
gemeentesecretaris

Voor gemeente Zuienkerke:

Alain De Vlieghe
burgemeester

Franky Goethals
gemeentesecretaris

