
 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp 

 
 
 

 
 

Lijst beslissingen zonecollege 19 december 2016 

 

1. Het college keurt het verslag van het zonecollege van 21 november 2016 goed. 

 
2. Kennisneming bestek hydranten 

Het college neemt kennis van het bestek voor het onderhoud van de hydranten, opgemaakt 

door Creat/Farys en is akkoord om het bestek ter info voor te leggen aan de zoneraad. 

 

3. Buiten gebruikstelling van brandweermaterieel in de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

Het zonecollege is akkoord om het brandweermaterieel buiten gebruik te stellen. 

 

4. Het college legt de tarieven van de gebruiksgoederen van de brandweer vast voor 2017. 

 

5. Het college neemt kennis van de aanpassing van het  tarief voor het vervoer per 

ziekenwagen. 

 

6. Aankoop duikmateriaal – gunning. 

Het college keurt de gunning van het duikmateriaal aan Duikpunt bvba goed. 

 

7. Toewijzing opdracht schoonmaak via Farys 

Het college geeft aan Farys de opdracht om de opdracht te gunnen aan de firma  GOM nv 

 

8. Toewijzing opdracht afvalophaling via Farys 

Het college geeft aan Farys de opdracht om de opdracht te gunnen aan Van Gansewinkel nv 

 
9. Glaswas kazernes via raamovereenkomst Farys - gunning. 

Het college geeft aan Farys de opdracht om de opdracht te gunnen aan de firma ISS. 

 

10. Onderhoud technische installaties via raamovereenkomst Farys - gunning. 

Aan Farys de opdracht te geven de offerte te gunnen aan de firma Cofely 

 

11. Bijkomende bestelling pagers o.b.v. raamcontract  

De hulpverleningszone gaat over tot de bijkomende aankoop van 100 lederen draagzakjes en 40 

laders voor de pagers DE915 conform de bepalingen van het raamcontract gegund door 

hulpverleningszone 1 (9/03/2016) bij AEG BELGIUM SA 

 

De hulpverleningszone gaat over tot de bijkomende aankoop van 75 pagers DE915 conform de 

bepalingen van het raamcontract gegund door hulpverleningszone 1 (9/03/2016) bij de  AEG 

BELGIUM SA 

 

12. Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand november 2016 goed. 
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13. 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. 
 

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

rekenplichtige en verklaart deze uitvoerbaar. 

 

15. Voordelen van alle aard – mandaat voorafgaande beslissing in fiscale zaken 

Het college is akkoord om dit voor te leggen aan de zoneraad. 

 

16. Openverklaring en kennisname rangschikking vrijwillig brandweerman/vrouw 

Hulpverleningszone1 West-Vlaanderen – Aanwerving 

Het college verklaart het aantal plaatsen voor de vrijwillig brandweermannen/vrouwen voor de 

verschillende posten open. 

 

Het college neemt kennis van de rangschikking resulterend uit de mondelinge gesprekken voor de 

functie van vrijwillig brandweerman/vrouw en goedkeuring voor de inplanning voor het eliminerend 

medisch onderzoek volgens het aantal openstaande plaatsen per post, de rangschikking van de 

kandidaten en rekening houdend met de woonplaatsverplichting die opgelegd wordt vanaf 

benoeming. 

 

17. Openverklaring en aanstelling van 1 functie van administratief medewerker C1-C3 – 

contractueel verband – voltijds 

De functie van administratief medewerker C1-C3 in contractueel verband wordt opengesteld. 

Betrokkene wordt in deze functie aangesteld vanaf 1 april 2017 (datum onder voorbehoud van 

opzegtermijn).. 

 

18. Aanstelling voor het uitoefenen van hogere functies in de graad van adjudant vanaf 

01/06/2016 

Het zonecollege gaat akkoord met de aanstelling van betrokkene.  

 

19. Toekennen premie bijzondere prestaties vrijwillige ambulanciers 

Het zonecollege is akkoord om dit voor te leggen aan de zoneraad in de volgende zitting. 

 

20. Cumulatie van beroepsactiviteiten divers operationeel personeel – goedkeuring 

Het zonecollege neemt kennis van de  cumulatie van beroepsactiviteiten  van bovenstaande 

personeelsleden van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 

 

De cumulatie van de beroepsactiviteiten voor bovenstaande personen wordt goedgekeurd voor een 

periode van 4 jaar. 
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21. Stilzwijgende verlenging van de individuele overeenkomsten eindigend in 2016 van 

verschillende vrijwillige brandweermannen 

Het college keurt de verlenging van alle individuele overeenkomsten goed voor een periode van 6 

jaar. 

 

22. Kennisgeving vervroegd stopzetten van de loopbaanonderbreking van Michel 

Vandekerckhove op 31/12/2016 – brw. post Knokke-Heist 

Akkoord. 

 

23. Arbeidsongevallen 

Het college consolideert de arbeidsongevallen van de personeelsleden in kwestie. 

 

24. Benoeming vrijwillig personeel 

Het college benoemt de betrokken personeelsleden. 

 

25. Loopbaanonderbreking 

Het college is akkoord met de loopbaanonderbreking van betrokken personeelsleden. 

 

26. Pensioen 

Het college is akkoord met de pensioenaanvraag van het betrokken personeelslid. 

 

27. Verlenging stage 

Het college is akkoord met de verlenging van de stage. 

 

28. Vrijwillig eervol ontslag 

Het college neemt kennis van het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene. 

 

29. Vrijwillig ontslag 

Het college is akkoord met het vrijwillig ontslag van betrokkenen. 

 

30. Wijziging geldelijk statuut, verlof en sociale voordelen 

Het college neemt kennis van de wijziging van het geldelijk statuut. 

 

31. Aanvullend punt: Openverklaring functies bij bevordering sergeant beroepspersoneel 

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen – Bevordering tot sergeant (stagiair) 

Het college verklaart 1 functie van beroeps-sergeant bij post Oostende en 2 functies van beroeps-

sergeant bij post Brugge open. De functies worden opgevuld met mensen van de werfreserve. 

Het personeelslid dat bevordert in de graad van sergeant voltooit een bevorderingsstage voor de 

duur van 6 maanden.  

 


