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Zonecollege 03 oktober 2016 

Lijst van beslissingen  
 

1. Goedkeuring verslag zonecollege 18 juli 2016 + 01 september 2016 

Het zonecollege keurt de verslagen van 18 juli en van 1 september 2016 goed. 

 

2. Tussentijdse evaluatie gebouwenbeheer Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

Het college neemt kennis van de tussentijdse evaluatie van de 11 kazernes en is akkoord dat de 

commandant de problemen terugkoppelt naar alle gemeentes van de zone. 

 

3. Kennisgeving KB van 30 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 

2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone 

en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie 

Het college neemt kennis van de wijziging van de wetgeving. 

 

4. Inname standpunt mogelijkheid tewerkstelling personeelslid  

Het college beslist om een open, verkennend gesprek te doen met betrokkene. 

Agendapunten inzake financiën 
 

5. Levering van 2 multifunctionele autopompen – prijsherziening – goedkeuring 

Het college is akkoord met de prijsherziening van de 2 multifunctionele autopompen. 

 

6. Aankoop van uniformkledij via raamcontract Hulpverleningszone Midwest – Goedkeuring 

bestellingen bij diverse leveranciers 

Op basis van de eenheidsprijzen weerhouden in het raamcontract, keurt het college de bestelling 

van brandweerinterventie- en ambulancierskledij bij de weerhouden leveranciers goed. 

 

7. Gunning aankoop testapparatuur adembescherming 

Het college gunt de aankoop van de testapparatuur adembescherming aan Drager Safety Belgium 

nv te Wemmel goed. 

 

8. Aankoop hydraulisch reddingsmateriaal – Goedkeuren bestek en wijze van gunnen 

Het college keurt voor de aankoop van hydraulisch reddingsmateriaal het bestek en de wijze van 

gunnen via een open offerteaanvraag goed. 

 

9. Aankoop duikmateriaal – Goedkeuren bestek en wijze van gunnen 

Het college keurt voor de aankoop van duikmateriaal het bestek en de wijze van gunnen via een 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goed. 

 

10. Gunning ombouw 2 halfzware autopomp naar multifunctionele autopomp 

Het college is akkoord met de gunning van de ombouw van 2 halfzware autopompen naar 

multifunctionele autopompen.  
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11. Goedkeuren kasnazicht voor de maand augustus 2016 

Het college keurt het kasnazicht voor de maand augustus goed. 

 

12. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 44 tot en met 50 dienstjaar 2016 vast. 

Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor de nummers 456 tot 631 vast. 

Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor de nummers 1511 tot 1779 vast. 

Agendapunten inzake personeel 
 

13. Kennisgeving wijziging beslissing zonecollege 01 september 2016 met betrekking tot 

volledige loopbaanonderbreking van Michel Vandekerckhove met ingangsdatum 01/09/2016 

tot en met 28/02/2017 i.p.v. 01/10/2016 tot en met 31/03/2017 – post Knokke-Heist 

Het college neemt kennis van de wijziging van de beslissing van het zonecollege van 1 september 

2016 goed.  

 

14. Opstart procedure officier via mobiliteit, bevordering en professionalisering 

a. Opstart procedure officier via bevordering: het college keurt de opstart van de 

bevorderingsprocedure goed. 

b. Opstart procedure via mobiliteit: het college keurt de procedure voor bevordering via mobiliteit 

goed indien de bevorderingsprocedure niet voldoende geschikte kandidaten oplevert. 

c. Opstart procedure via professionalisering: het college keurt de procedure om luitenanten te 

professionaliseren indien bevordering en mobiliteit niet voldoende geschikte kandidaten oplevert, 

goed  

 

15. Openverklaring en opstart bevorderingsprocedure adjudant beroepspersoneel 

Het zonecollege gaat akkoord met de openverklaring en opstart van de bevorderingsprocedure voor 

adjudanten. 

 

16. Invulling waarnemend adjudant – uitoefening van een hoger ambt – toelichting aanpak 

Het college is akkoord met de aanpak voor de invulling van de waarnemende functies.  

 

17. Procedure beroepsbrandweer en vrijwilligers – toelichting programma 

Het college is akkoord met de procedure, maar wenst dit terug te brengen in zitting op het moment 

dat het examen en de quotering concreet is. 

 

18. Kijkstage Elke Vanhalst en Sara Lahaye 

Het college is akkoord dat deze studentes een kijkstage komen doen. 

 

19. Toekennen eretitel in de graad van Kolonel – Franky Gardin post Brugge 

Het punt is verdaagd naar een college waarin een globaal dossier kan worden voorgelegd van 

iedereen wie sinds 01.01.2015 in aanmerking komt om een eretitel te krijgen. 

 

20. Afwezigheid van lange duur voor persoonlijke aangelegenheden 

Het college is akkoord met de aanvraag van betrokkene voor afwezigheid van lange duur voor 

persoonlijke aangelegenheden. 

 

21. Arbeidsongeval 

Het college consolideert de arbeidsongevallen van de personeelsleden in kwestie. 

 

22. Loopbaanonderbreking 
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Het college is akkoord met de vermindering van arbeidsprestatie in het kader van ouderschapsverlof 
voor de periode van 24/09/2016 tot 23/02/2017 van betrokkene. 
 

23. Pensioenaanvraag 

Het zonecollege keurt de pensioenaanvraag van betrokkene goed. 

 

24. Vrijwillig eervol ontslag 

Het zonecollege neemt kennis van het vrijwillig eervol ontslag van het personeelslid in kwestie. 

 

25. Vrijwillig ontslag 

Het zonecollege neemt kennis van het vrijwillig ontslag van het personeelslid in kwestie. 

 

26. Wijziging keuze geldelijk statuut 

Het college neemt kennis van de wijziging van de keuze van het geldelijk staat van betrokkenen. 

 

27. Varia 

Dringend agendapunt: Goedkeuren opleiding Flood Rescue 

Het college is akkoord dat 30 personen deelnemen aan de opleiding in het noorden van Frankrijk

  


