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Zonecollege 24 oktober 2016 

 Lijst van beslissingen 

1. Het zonecollege keurt het verslag van de zitting van het zonecollege van 3 oktober 2016 goed. 

 

2. Het college neemt kennis van het voorliggende alcohol- en drugbeleid versie 6.0. Het 

document wordt goedgekeurd op de eerstvolgende zitting van de zoneraad, nl. op 7 november 

2016. 

 

3. Het college is akkoord met de medewerking aan de organisatie van de meeleefdagen van de 

laatstejaarsleerlingen Petrus & Paulus Campus West op 26 – 27 – 30 – 31 januari 2017. 

 

4. Het college neemt kennis van de kalender van de data van het zonecollege, de zoneraad en de 

BOC’s in 2017. 

 

5. Het college neemt kennis van de beoordelingscriteria die zullen gehanteerd worden bij de 

gesprekken n.a.v. de aanwerving van de brandweerlieden. 

 

6. Onderzoek mogelijke samenwerking West-Vlaamse hulpverleningszones op vlak van 

bedrijfsvoering 

Het college is akkoord om de mogelijke samenwerking met de 4 West-Vlaamse zones op vlak van 

bedrijfsvoering verder te onderzoeken. 

 

Agendapunten inzake financiën 
 

7. Aankoop van werk- en interventiekledij via raamcontracten hulpverleningszone Midwest en 

FOD Ministerie Binnenlandse Zaken – Gunning 

Het college gunt de aankoop van werk- en interventiekledij via een raamcontract van 

hulpverleningszone Midwest en FOD Binnenlandse Zaken. 

 

8. Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand september 2016 goed. 

 

9. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 51 tot en met 52 dienstjaar 2016 voor een totaal bedrag van 

2.164.376,95 euro goed.  

Het zonecollege stelt het voor de nummers 632 tot 727 dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor de nummers 1780 tot 1940 dienstjaar 2016 
vast. 
 

10. Het zonecollege viseert de bijhorende lijsten van dwangbevelen van de bijzonder 

rekenplichtige en verklaart deze uitvoerbaar 
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Agendapunten inzake personeel 
 
11. Het zonecollege valideert de arbeidsongevallen van de betrokken personeelsleden. 

 

12. Het zonecollege keurt de pensioenaanvraag van het betrokken personeelslid goed. 

 

13. Het zonecollege legt de agenda van de zoneraad van 7 november 2016 vast. 

 

  


