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Zoneraad 07 november 2016 

Lijst beslissingen 

Openbare zitting  

1. Het verslag van de zoneraad van 12 september 2016 van de open zitting werd 

goedgekeurd. 

 

2. Tussentijdse evaluatie gebouwenbeheer Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

Kapitein Jeroen Bonte gaf een toelichting aan de zoneraad over de stand van zaken 

van het gebouwenbeheer van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 

 

3. De zoneraad keurde het alcohol- en drugbeleid versie 6.0 goed. 

 

4. Agendapunten inzake financiën: 

1. De begrotingswijziging 2 – 2016 werd goedgekeurd. 

 

2. De begroting voor 2017 werd goedgekeurd 

 

3. De zoneraad keurde het bestek en de wijze van gunnen goed voor de 

aankoop  van hydraulisch reddingsmateriaal. De opdracht zal worden 

gegund bij wijze van een open offertevraag. Hulpverleningszone 1 West-

Vlaanderen zal ook optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze 

leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende 

overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten, nl. 

Hulpverleningszone Fluvia, Hulpverleningszone Midwest en 

Hulpverleningszone Westhoek. 

 

4. Het bestek en de wijze van gunnen via een onderhandelingsprocedure 

zonder bekendmaking voor de aankoop van duikmateriaal werd  

goedgekeurd.  

 

5. De testapparatuur adembescherming werd gegund aan Dräger Safety 

Belgium nv. 

 

6. De zoneraad gunde de ombouw van een halfzware autopomp naar een 

multifunctionele autopomp. 

 

7. De zoneraad keurde de prijsherziening voor de levering van 2 

multifunctionele autopompen goed. 

 

5. Agendapunten inzake personeel: 
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1. De opstart van de procedures voor  luitenant voor beroepspersoneel 

werd goedgekeurd, nl. de: 

a) openverklaring en bevordering in eigen zone 

b) bevordering door mobiliteit 

c) professionalisering 

2. De opstart voor de bevorderingsprocedure adjudant beroeps- en 

vrijwilliger werd goedgekeurd. 

6. Varia 

 

                          Gesloten zitting 

 

 

1. Het verslag van de geheime zitting van de zoneraad van 12 september 2016 werd 

goedgekeurd. 

 

2. De pensioenaanvragen van betrokkenen werden goedgekeurd. 

 

3. Het vrijwillig eervol ontslag van het betrokken personeelslid werd goedgekeurd. 

 

4. De zoneraad was akkoord met het vrijwillig ontslag van betrokken personeelsleden. 

 

 


