
 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp 

Lijst van beslissingen 

Zonecollege 1 september 2016 

 

1. Goedkeuring jaaractieplannen op gemeenteraden van de zone 

Alle gemeenten verleenden positief advies over de jaaractieplannen van de zone. De 
goedkeuring van deze plannen wordt geagendeerd op de komende zoneraad. 
 

2. Het zonecollege neemt kennis van de oefening MIRG EX op 11 en 12 oktober 2016 in 
de zone. 
 

3. Voorstel reglement middelenbeleid: alcohol- en drugbeleid op het werk 
Het zonecollege keurt het voorstel rond alcohol- en drugbeleid op het werk goed. Dit voorstel 
wordt op het komende BOC voorgelegd ter bespreking. 
 

4. Voorstel Farys – aanpak en werkwijze onderhoud hydranten 
Het zonecollege legt de aanpak en werkwijze inzake het voorstel van Farys voor het onderhoud 
van hydranten vast en agendeert dit op de komende zoneraad. 
 

5. Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken van de bestrijding van de overlast 
van meeuwen door de Hulpverleningszone in 2016. Deze informatie wordt 
doorgegeven aan de gouverneur. 
 

6. Het zonecollege legt de datum van de nieuwjaarsreceptie vast op 14 januari 2017. 
 

7. Het zonecollege neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2015 van 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen door de gouverneur. 

 
8. Het zonecollege gaat akkoord met het ontwerp van begrotingswijziging 2016 en 

agendeert de bespreking ervan op de komende zoneraad. 
 

9. Het zonecollege gaat akkoord met het ontwerp van begroting 2017 en agendeert de 
bespreking ervan op de komende zoneraad. 

 
10. Het zonecollege keurt de instap van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen in het 

raamcontract van de Hulpverleningszone Midwest voor de aankoop van 
brandweerinterventie- en ambulancierskledij goed. 
 

11. Het zonecollege gaat akkoord met de aankoop van 131 interventiepakken via een 
raamcontract van de FOD Binnenlandse zaken. 

 
12. Het zonecollege gunt de aankoop van de GID-modules aan FGS Pro bvba te Bilzen en 

van GPS-toestellen aan Patrick Declerck Electronics te Gistel. 
 

13.  Het zonecollege neemt kennis van de vooropgestelde procedure en voorziene tijdslijn 
inzake de uitschrijving van een nieuwe overheidsopdracht voor de verderzetting van 
het zonaal ICT netwerk en bijhorende software. 
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14. Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand juli 2016 goed. 
 

15. Het zonecollege viseert de bijhorende lijsten van dwangbevelen van de bijzonder 
rekenplichtige en verklaart deze uitvoerbaar. 

 
16. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 35 tot en met 43 dienstjaar 2016 goed.  
 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor de nummers 384 tot 455 
dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor de nummers 1335 tot 1510 dienstjaar 
2016 vast. 
 

17. Het zonecollege spreekt een tuchtsanctie uit over het betrokken personeelslid.  
 

18. Het zonecollege gaat akkoord met de openverklaring van de aanleg wervingsreserve 
vrijwillige brandweermannen en agendeert dit ter goedkeuring op de komende 
zoneraad. 

 
19. Het zonecollege gaat akkoord met de openverklaring van de waarnemende functies 

adjudant voor de post Brugge en agendeert dit ter goedkeuring op de komende 
zoneraad. 

 
20. Het zonecollege legt de agenda van het BOC van 12 september 2016 vast. 

 
21. Het zonecollege valideert de arbeidsongevallen van de betrokken personeelsleden. 

 
22. Het zonecollege keurt het vrijwillige eervol ontslag van het betrokken personeelslid 

goed. 
 

23. Het zonecollege keurt de pensioenaanvragen van de betrokken personeelsleden goed. 
 

24. Het zonecollege keurt de aanvragen tot loopbaanonderbreking goed. 
 

25. Het zonecollege keurt de verlenging van de stagecontracten van het betrokken 
personeelslid goed. 

 
26. Het zonecollege keurt het verlof voor stage van het betrokken personeelslid goed.  

 
27. Het zonecollege keurt de wijziging van de keuze fietspremie van het betrokken 

personeelslid goed. 
  

28. Het zonecollege keurt de wijzigingen van weddeschaal van de betrokken 
personeelsleden goed. 
 

29. Het zonecollege keurt de wijziging van de keuze van het geldelijk statuut van het 
betrokken personeelslid goed. 
 

30. Het zonecollege legt de agenda van de zoneraad van 12 september 2016 vast. 


