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Lijst van beslissingen 

Zoneraad 12 september 2016 

 

Openbare zitting  

1. Goedkeuring verslag zoneraad 04 juli 2016 

De zoneraad keurt het verslag van de vorige zitting goed. 

 

2. Goedkeuring jaaractieplannen 2016 

De Zoneraad kreeg in zitting van 2 mei 2016 al een toelichting van de jaaractieplannen. Alle 

gemeenteraden van de gemeentes die behoren tot Hulpverleningszone Zone 1 adviseerden  

de jaaractieplannen positief. De Zoneraad keurt de jaaractieplannen goed. 

 

3. Agendapunten inzake personeel:  

1. Goedkeuring openverklaring aanleg werfreserve vrijwillige brandweermannen 

In het kader van de invulling van het personeelsplan en omwille van het feit dat er in tal van 

korpsen nood is aan invulling van vacante plaatsen, is de zoneraad akkoord een 

examenprocedure op te starten voor de aanleg van een wervingsreserve voor vrijwillige 

brandweermannen. De zoneraad gaat akkoord met de selectieprocedure waarbij een 

gesprek zal worden georganiseerd met de geïnteresseerde kandidaten waarin wordt gepeild 

naar de competenties en ervaring van de kandidaten. Op basis daarvan wordt een 

rangschikking opgemaakt. 

 

2.  Goedkeuring openverklaring waarnemende functies adjudant post Brugge  

Door een tekort van 2 adjudanten komt de operationaliteit in de post Brugge in het gedrang. 

Aangezien de bevordering van 2 adjudanten enige tijd duurt, is er een oplossing op korte 

termijn nodig. Daarom start de zoneraad de procedure voor het toewijzen van een hoger 

ambt om de periode te overbruggen tot het moment dat een definitieve aanstelling van 

adjudanten mogelijk is. 

 

4. Agendapunten inzake financiën: 

1. Kennisneming goedkeuring jaarrekening 2015 van Hulpverleningszone 1  

  West-Vlaanderen 

Op 2 mei werd de jaarrekening van de hulpverleningszone goedgekeurd. Op 17 augustus 

bezorgde mevrouw Anne Martens, gouverneur wd., de goedkeuring van de jaarrekening. De 

zoneraad neemt kennis van die goedkeuring. 

 

2. Bespreken ontwerp begrotingswijziging 2016 

Op basis van een presentatie kreeg de raad een toelichting door de Zonecommandant en de 

Bijzondere Rekenplichtige betreffende de begrotingswijziging 2016. De goedkeuring van de 

begrotingswijziging 2016 is gepland op de volgende zitting van de zoneraad.  
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3.  Bespreken ontwerp begroting 2017 

Op basis van een presentatie kreeg de raad een toelichting door de Zonecommandant en de 

Bijzondere Rekenplichtige betreffende de begroting 2017. De goedkeuring van de begroting 

2017 is gepland op de volgende zitting van de zoneraad. De begroting wordt in tussentijd ter 

inzage gelegd op het gemeentehuis en op de zetel van de zone. Op basis van begroting 

2017 wordt het gemeentelijk aandeel goedgekeurd door de gemeenteraden. 

 

4. Aankoop ICT en software: Goedkeuring bestek, lijst van leveranciers en wijze van 

  gunnen 

De zoneraad keurt het bestek een de wijze van gunnen, nl. via concurrentiedialoog, goed. 

 

5. Toelichting stand van zaken hydranten 

De Bijzondere Rekenplichtige gaf een toelichting over de stand van zaken in het dossier 

betreffende de hydranten. 

 

6. Varia 

 

Gesloten zitting  

 

1. Goedkeuren verslag zoneraad 4 juli 2016 gesloten zitting 

De zoneraad keurt het verslag van de gesloten zitting van 4 juli 2016 goed. 

 

2. Toelichting agenda BOC 

De Zonecommandant gaf kort uitleg aan de zoneraad aangaande de agenda van het BOC. 

 

3. Pensioenaanvragen 

De zoneraad keurt de pensioenaanvragen van de personen in kwestie goed. 
 

4. Verlenging stagecontract 

 

De zoneraad keurt de verlenging van het stagecontract van de personen in kwestie goed. 

 

5. Verlof voor stage 

 

De zoneraad keurt het verlof voor stage van de persoon in kwestie goed. 

 

6. Vrijwillig eervol ontslag 

De zoneraad keurt het vrijwillig eervol ontslag van de persoon in kwestie goed. 
 

 

 


