
 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp 

Het college is akkoord met de loopbaanonderbreking van betrokken personeelsleden 
 
 

 
 

Lijst beslissingen zonecollege 16 januari 2017 

1. Het college keurt het verslag van het zonecollege van 19 december  2016 goed. 

 

2. Gecoördineerde aanpak BPA – brandveilig samenleven 

Het college is akkoord om dit voor te leggen aan de zoneraad op 30 januari 2017. 

 

3. Het zonecollege stelt de agenda vast voor de zoneraad van 30 januari 2017. 

 
4. Kennisgeving goedkeuring begroting 

Het college neemt kennis van de goedkeuring van de begroting.  

 

5. Aankoop 2 logistieke voertuigen – gunning 

Het college is akkoord om de voorwaarden en wijze van gunnen voor te leggen aan de zoneraad in 

de volgende zitting. 

 

6. Aankoop interventievoertuig OFF 3 en OFF 4 – gunning 

Het college is akkoord om de voorwaarden en wijze van gunnen voor te leggen aan de zoneraad in 

de volgende zitting. 

 

7. Ombouw 2 HZAP naar MFAP – gunning 

Het college gunt de ombouw van 2 halfzware autopompen tot 2 multifunctionele autopompen aan 

de firma Vanassche Services NV voor een bedrag van 39.094, euro excl. btw. 

 

8. Aankoop 2 ambulances – gunning 

Het zonecollege is akkoord met de aankoop van de ambulances op basis van een 

raamovereenkomst en op basis van de eenheidsprijzen opgenomen in de offerte van de firma 

Autographe. 

 

9. Bestek aankoop duikerswagen – kennisgeving 

Het college is akkoord om de voorwaarden en wijze van gunnen voor te leggen aan de zoneraad op 

30 januari 2017. 

 

10. Uitbouw en onderhoud van ICT voor Hulpverleningszone 1 – kennisgeving 

Het college gunt deze opdracht voor alle percelen aan e-BO Enterprises. 

 

11. Onderhoud technische installaties kazernes 

Het college gunt het preventief onderhoud van de kazernes van Ruddervoorde en Blankenberge toe 

aan Eandis.  

 

Het technisch beheer in de kazernes Brugge, Oostende en Knokke-Heist voor het onderhoud en 

beheer van de technische installaties en verlichting wordt gegund aan aan Eandis. 
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12. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 63 tot en met 67 dienstjaar 2016 voor een totaal bedrag 

van 2.407.337,00 euro vast.  

 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 1 tot en met 2 dienstjaar 2017 voor een totaal bedrag van 

1.102.572,68 euro vast. 

Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 
477.631,43 euro voor de nummers 2302 tot 2509 dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor een totaal bedrag van 29.495.576,15 euro 
voor de bestelbonnen 1 tot 23  dienstjaar 2017  vast. 
 
  

13. Aangepaste rangschikking en toevoegen kandidaten aan wervingsreserve vrijwillig 

brandweerman – kennisgeving 

Het college neemt kennis van de aangepaste rangschikking. Het collegebesluit van 19 december 

2016 wordt opgeheven. 

 

14. Aanstelling vrijwillig brandweermannen stagiairs 

Het zonecollege keurt de aanstelling als stagiair – brandweerman vanaf 1 februari 2017  van de 

betrokken personen goed onder voorbehoud van hun medische geschiktheid 

 

15. Goedkeuring openverklaring functies beroepsbrandweerman,  ambulancier, kennisname van 

de rangschikking en vastleggen van de wervingsreserve  

Het zonecollege verklaart 12 plaatsen open voor de functie van brandweerman/ambulancier 

beroeps. 

 

Het college neemt kennis van de rangschikking en stelt de wervingsreserve vast met ingang van 1 

februari 2017. 

 

16. Verlenging uitoefening hoger ambt – functie adjudant 

De verlenging van de aanstelling van van de uitoefening van een hoger ambt (functie adudant) 

wordt toegekend vanaf 1 januari 2017. 

 

17. Arbeidsongevallen 

Het college consolideert de arbeidsongevallen van de personeelsleden in kwestie. 

 

18. Benoeming vrijwillig personeel 

Het college benoemt betrokkenen als vrijwillig brandweerman met ingang van 1 januari 2017. 

 

19. Loopbaanonderbreking 

Het college is akkoord met de loopbaanonderbreking van betrokken personeelsleden. 

 

20. Pensioen 

Het college neemt kennis van de pensioenaanvragen van de betrokken personeelsleden. 

 

21. Vrijwillig ontslag 

Het college aanvaardt het vrijwillig ontslag. 
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22. VVP 

Het college neemt kennis van het advies van de eindeloopbaancommissie en is akkoord om dit voor 

te leggen aan de zoneraad in zitting van 30 januari 2017. 

 

23. Varia  

1. Administratief toezicht op de Hulpverleningszone – gemeentelijke dotaties – kennisgeving 

Het college neemt kennis van de beslissing van de gouverneur. 

Aanvullend punt: 
Aankoop van 4 dienstvoertuigen VW Caddy Maxi's via raamcontract FORCMS – gunning.  

Het college is akkoord om het voorstel tot aankoop van 4 dienstvoertuigen via een raamcontract 
FORCMS voor te leggen aan de zoneraad in zitting van 30 januari 2017. 
 

 


