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Lijst beslissingen zonecollege 20 februari 2017 

1. Het college keurt het verslag van de zitting van 16 januari 2017 goed. 

 

2. Toegang tot het rijksregister 

Het college is akkoord om de gemeentes van de zone aan te schrijven met de vraag of hun 

informatieveiligheidsconsulent ook voor Zone 1 kan worden ingezet. 

 

3. Samenwerking Stad Oostende, dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen 

Het voorstel positief onthalen en een overleg organiseren in aanwezigheid van postoverste van 

Oostende om de dienst verder voor te stellen en concretere afspraken maken rond samenwerking. 

 
Agendapunten inzake financiën 
 

4. Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand december 2016 goed. 

 

5. Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand januari 2017 goed. 

 

6. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 69 tot en met 71 dienstjaar 2016 voor een totaal bedrag 

van 5.242.033,79 euro vast en geeft opdracht aan de bijzonder rekenplichtige om in te staan voor 

de uitbetaling ervan. 

 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 5 tot en met 7 dienstjaar 2017 voor een totaal bedrag van 

3.167.726,08 euro vast en geeft opdracht aan de bijzonder rekenplichtige om in te staan voor de 

uitbetaling ervan. 

 

Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 93.553,50 euro 

voor de bestelbonnen 2510 tot 2541 dienstjaar 2016 vast. 

 

Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 

222.361,08 euro voor de nummers 24 tot 82 dienstjaar 2017 vast. 

 

Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 

536.289,67 euro voor de nummers 1 tot 244 dienstjaar 2017 vast. 

 

7. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzonder 

rekenplichtige 

Het zonecollege viseert de bijhorende lijsten van dwangbevelen van de bijzonder rekenplichtige en 

verklaart deze uitvoerbaar. 

 

8. Vaststellen van de onverhaalbare en oninbare vorderingen 2016 

Het zonecollege keurt de staat van de onwaarden -  onverhaalbare en oninbare vorderingen 2016 

goed. 
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9. Aankoop 150 interventiepakken – gunning 

Het zonecollege gunt de opdracht voor de aankoop van 150 brandweerinterventiepakken ,  

beschreven in bestek II/MAT/A28-328-13-F02 aan de firma TEXPORT HandelsgesmbH. 

 

10. Aankoop 100 pakketten dienstkledij - gunning  

Het zonecollege gunt de opdracht voor de aankoop van 100 pakketten dienstkledij,  beschreven 

in bestek II/MAT/A28-281-11 aan de firma CERBUL BELGIUM. 

 

11. Aankoop hydraulisch reddingsmateriaal – gunning 

Het zonecollege gunt de opdracht aankoop van hydraulisch reddingsmateriaal, beschreven in 

bestek 2016/007 aan: 

 

 Perceel 1 (Hydraulisch reddingsgereedschap): VANASSCHE FFE NV, Brugsesteenweg 

2 te 8531 Hulste 

 Perceel 2 (Voertuigstabilisatieset): FIRE TECHNICS NV, Solvaylaan 6 te 8400 

Oostende 

 Perceel 3 (Deuropenerset): VANASSCHE FFE NV, Brugsesteenweg 2 te 8531 Hulste 

 Perceel 4 (Pedaalcutterset): VANASSCHE FFE NV, Brugsesteenweg 2 te 8531 Hulste 

 Perceel 5 (Stabilisatiemateriaal): HOBRAND ALGEBRA BVBA, Duwijckstraat 17 te 2500 

Lier 

voor de eenheidsprijzen vermeld in hun offerte. De totale uitgave bedraagt 172.108.22  Euro 
excl. btw of 208.250,94 Euro incl. btw. 

 
Agendapunten inzake personeel 

  

12. Vacantverklaring functies van luitenant 

Het zonecollege stelt 3 plaatsen vacant voor de functie van luitenant– beroepskader. 

 

13. Kennisname van de resultaten van de bevorderingsprocedure van luitenant en toelating 

tot de bevorderingsstage 

Het college neemt kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure van luitenant en laat 

de geslaagde kandidaten toe tot de bevorderingsstage. 

 

14. Kennisname van de resultaten van de procedure van bevordering door mobiliteit van 

luitenant en toelating tot de bevorderingsstage. 

Het college neemt kennis van de resultaten van de procedure van mobiliteit door bevordering in 

de graad van luitenant en laat de geslaagde kandidaat toe tot de bevorderingsstage. 

 

15. Vacantverklaring sergeant beroepskader en toelating tot de bevorderingsstage 

Er wordt 1 functie van beroeps-sergeant bij post Knokke-Heist open verklaard. Betrokken 

beroepsbrandweerman bevordert in de graad van sergeant en wordt toegelaten tot de 

bevorderingsstage met ingang van 1 maart 2017. 

 

16. Aanstelling (toelating tot de stage) van brandweermannen/ambulanciers – beroepskader 

Er worden 9 geslaagde kandidaten aangesteld als stagiair-brandweerman/-ambulancier binnen 

het beroepskader van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen en deze 9 personen worden 

toegelaten tot de aanwervingsstage.  
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De 3 niet geslaagde kandidaten behouden hun plaats op de wervingsreserve. Bij een volgende 

aanwervingsronde krijgen ze de kans om de testen in het kader van medische geschiktheid te 

herhalen. 

 

De aanstelling gaat in op 1 april 2017, tenzij de opzegperiode van de kandidaten dit niet mogelijk 

maakt. In dat geval start de aanstelling op de datum waarop dit lukt rekening houdend met de 

opzegtermijn bij de huidige werkgever. 

 

17. Arbeidsongevallen 

Het college consolideert de arbeidsongevallen van de personeelsleden in kwestie. 

 

18. Benoeming beroepspersoneel – sergeant 

Het college benoemt betrokken beroepspersoneelsleden in de graad van sergeant. 

 

19. Benoeming vrijwillig personeel – sergeant  

Het college benoemt betrokken vrijwillige personeelsleden in de graad van sergeant. 

 

20. Loopbaanonderbreking 

Het college is akkoord met de loopbaanonderbreking van betrokken personeelsleden. 

 

21. Vrijwillig eervol ontslag  

Het college neemt kennis van het vrijwillig eervol ontslag van betrokkenen. Dit wordt voorgelegd 

ter kennisgeving aan de zoneraad. 

 


