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Lijst van beslissingen zonecollege 21 november 2016 

1. Het verslag van de zitting van 24 oktober 2016 wordt goedgekeurd. 

 

2. Het college neemt kennis van het voorstel van het kledijreglement. 

 

3. Het college legt de agenda voor de zoneraad van 5 december 2016 vast. 

 

4. Het college neemt kennis van de aanpassing van het retributiereglement dat zal worden 

goedgekeurd in de zoneraad op 5 december 2016. 

 

5. Het college is akkoord met de toetreding tot het raamcontract van de Federale Opdrachten 

Centrale (FOR-CMS) voor de levering van papierwaren en hygiëne artikelen 

. 

6. Het college is akkoord om een in gebrekestelling te sturen i.v.m. de levering van gebrekkig 

verdelgingsmiddel. 

 

7. Het college keurt de inschakeling van 2 externe beoordelaars voor de procedure van 

brandweerman – beroeps en vrijwilligers goed. 

 

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

 

9. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 54 tot en met 59 dienstjaar 2016 voor een totaal bedrag 

van 3.367.496,90 euro vast.  

Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 
246.218,89 euro voor de nummers 728 tot 807 dienstjaar 2016 goed. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor een totaal bedrag van 141.945,16 euro 
voor de bestelbonnen 1941 tot 2123 dienstjaar 2016 vast. 
 

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

rekenplichtige en verklaart deze uitvoerbaar 

 
Agendapunten inzake personeel 

11. Het college vult 2 betrekkingen als waarnemend adjudant in en  stelt daarvoor 2 
beroepspersoneelsleden aan in een hoger ambt. 
 

12. Het college neemt kennis van de aanleg van een wervingsreserve van administratief 

medewerker – dispatcher en stelt 3 administratieve medewerkers als dispatcher aan. 
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13. Het college neemt kennis van de weigering van het arbeidsongeval van het betrokken 

personeelslid.. 

 

14. Het college benoemt het betrokken personeelslid effectief in de graad van brandweerman. 

 

15. Het college benoemt de betrokkenen als vrijwillig brandweerman en als vrijwillig luitenant. 

 

16. Het college keurt de volledige loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof van 

betrokken goed. 

 

17. Het college neemt kennis van de wijziging van de weddeschaal van het betrokken 

personeelslid. 

 


