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Lijst van beslissingen zonecollege 20 maart 2017 

  

1. Het college keurt het verslag van het zonecollege van 20 februari 2017 goed. 

 

2. Voorstel dienstorder brandweerduikers – versie 0.5 

Het college is akkoord met het voorstel van het dienstorder. Nadat het is goedgekeurd door het 

BOC, mag dit worden voorgelegd aan de zoneraad. 

 

3. Voorstel procedure meeuwenproblematiek 

Het college keurt de procedure niet goed. Dit dient opnieuw voorgelegd te worden aan een 

volgende zitting van het college. 

 

4. Kennisgeving jaaractieplannen directies 

Het college neemt kennis van de jaaractieplannen, die ter kennisgeving mogen worden voorgelegd 

aan de zoneraad van 3 april 2017. 

 

5. Huisvesting zonale administratie Zone 1 

Het college heeft geen bezwaar tegen de huur van het Administratief Centrum Beukenpark te 

Oostkamp. De verhuis van de zonale administratie en de huur van het gebouw worden voorgelegd 

aan de zoneraad op 3 april 2017. 

 

6. Evaluatie nieuwjaarsreceptie – kennisgeving. 

Dit punt wordt verdaagd naar een volgende collegezitting, nl. 24 april 2017. 

 

7. Vastleggen agenda zoneraad 03 april 2017 

De agenda voor de zoneraad wordt vastgesteld. 

 
8. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 8 tot en met 11 dienstjaar 2017 voor een totaal bedrag van 

1.369.842,35 euro en mandatenlijsten 72 tot en met 74 dienstjaar 2016 voor een totaal bedrag van 

317.951,85 euro vast en geeft opdracht aan de bijzonder rekenplichtige om in te staan voor de 

uitbetaling ervan. 

 

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

308.961,14 euro voor de nummers 83 tot 163 dienstjaar 2017 vast. 

 

Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 202.891,78 euro 

voor de bestelbonnen 245 tot 420 dienstjaar 2017 vast. 

 

9. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzonder 

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

verklaart deze uitvoerbaar. 

 

10. Vaststellen formulier-T dienstjaar 2016 

Het zonecollege keurt het formulier-T betreffende het dienstjaar 2016 goed. 

 

11. Vaststellen BTW verhoudingsgetallen 2017 

Het zonecollege stelt de verhoudingsgetallen voor de overheadkosten en de direct toewijsbare 

kosten vast voor boekjaar 2017. 

 

12. Raamovereenkomst voor het onderhouden van hydranten – goedkeuring gunning 

De opdracht “Raamovereenkomst voor het onderhouden van Hydranten” wordt gegund aan de 

economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieder, 

zijnde DE DUINENWACHT VZW 

 

13. Jaarrekening 2016 

Het college neemt kennis van de jaarrekening 2016. De jaarrekening mag worden voorgelegd aan 

de zoneraad op 3 april 2017. 

  

14. Aanstelling secretaris zoneraad en –college en afwezigheid 

Het college is akkoord om dit punt te laten goedkeuren door de zoneraad. 
 

15. Aanpassing personeelsformatie – administratief personeel 

Het college wenst de personeelsformatie op geen enkel punt aan te passen. 

 

16. Opstart bevorderingsprocedure administratief medewerkers  

Het college is akkoord om deze bevorderingen uit te voeren. 

 

17. Opstart bevorderingsprocedure hoofddeskundige financieel beheer. 

Het college is akkoord met de bevordering van de hoofddeskundige Financieel beheer naar B4-B5. 

 

18. Aanstelling voor het waarnemen van  een hogere functie – administratief personeelslid  

Het college keurt dit niet goed 

 

19. Negatieve evaluatie administratief medewerker. 

Het college is akkoord om dit voor te leggen aan de zoneraad op 3 april 2017. 

 

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

2 geslaagde kandidaten worden aangesteld als stagiair-brandweerman/-ambulancier binnen het 

beroepskader van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen en deze 2 personen worden toegelaten 

tot de aanwervingsstage. 

 

21. Vacantverklaring functies adjudant  

Het zonecollege keurt de vacantverklaring van 7 plaatsen voor de functie van adjudant  goed. 

 

22. Kennisname van de resultaten, vastleggen bevorderingsreserve en bevordering adjudant – 

beroepskader  

Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure van adjudant –

beroeps en de eindrangschikking en legt de wervingsreserve van de bevorderingsprocedure van 

adjudant vast met ingang van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.   

 Het zonecollege keurt de bevordering van betrokkenen goed met ingang van 1 april 2017. 
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23. Kennisname van de resultaten en vastleggen bevorderingsreserve adjudant – 

vrijwilligerskader  

Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure van adjudant –

beroeps en de eindrangschikking en legt de wervingsreserve van de bevorderingsprocedure van 

adjudant vast met ingang van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019. 

 

24. Vacantverklaring functies sergeant – beroepskader  en toelating tot de bevorderingsstage 

Het zonecollege keurt de vacantverklaring van 10 plaatsen voor de functie van sergeant goed  

10 kandidaten van de bevorderingsreserve worden toegelaten tot de bevorderingsstage van 

sergeant met ingang van 1 april 2017. 

 

25. Vacantverklaring functie sergeant – vrijwilligerskader en toelating tot de bevorderingsstage  

Er wordt 1 functie van vrijwillig sergeant bij Post Oostkamp en 2 functies bij Post Torhout open 

verklaard. Er worden 3 kandidaten van de bevorderingsreserve toegelaten tot de stage van 

sergeant vrijwilliger Deze stage gaat in op 1 april 2017. 

 

26. Opstart bevorderingsprocedure korporaal  

Het college is akkoord met de opstart van de bevorderingsprocedure van korporaal – beroepskader 

en vrijwilligerskader en neemt kennis van de bevorderingsvoorwaarden, de timing van de 

bevorderingsprocedure en de bekendmaking. De jury wordt nominatief vastgelegd. Het college is 

akkoord om de inhoud van het selectieprogramma voor te leggen aan de zoneraad van 3 april 2017. 

 

27. Arbeidsongevallen 

Het college consolideert de arbeidsongevallen van de personeelsleden in kwestie. 

 

28. Benoeming vrijwillig personeel 

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

 

29. Benoeming beroepspersoneel  

Het college benoemt betrokken beroepspersoneelslid in de graad van sergeant. 

 

30. Loopbaanonderbreking  

Het college is akkoord met de loopbaanonderbreking van betrokkene 

 

31. Pensioen 

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van betrokkene. Dit wordt voorgelegd ter 

kennisgeving aan de zoneraad. 

 

32. Verlenging stagecontract 

De stage van de betrokkene wordt verlengd voor een periode van 1 jaar in post Middelkerke. 

 

33. Vrijwillig eervol ontslag 

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

kennisgeving aan de zoneraad. 

 

34. Vrijwillig ontslag 

Het college neemt kennis van het vrijwillig ontslag van betrokkene. Dit wordt voorgelegd ter 

kennisgeving aan de zoneraad. 
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35. Aanpassing besluiten VVP  

De betreffende besluiten van 16 januari 2017 worden opgeheven en vandaag opnieuw vastgesteld. 


