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Lijst beslissingen zoneraad 03 april 2017 

  

Openbare zitting  

1. De zoneraad keurde het verslag van de openbare zitting van de zoneraad van 31 

januari 2017 goed. 

 

2. Jaaractieplannen directies – voorlopige goedkeuring 

De jaarlijkse actieplanning werden goedgekeurd door de zoneraad en worden ter advies 

voorgelegd aan de gemeenteraden van de zone. 

 

3. Huisvesting administratie Zone 1 - goedkeuring 

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen zal  het Administratief Centrum Beukenpark, 

gelegen te Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp huren om er enkele diensten van de zonale 

administratie te huisvesten, met ingang van 1 mei 2017. 

 

4. Procedure aanstellen nieuwe voorzitter – ter kennisgeving 

De zoneraad nam kennis van de procedure om het college opnieuw samen te stellen en een 

nieuwe voorzitter aan te duiden. 

 

5. Aanstelling secretaris zoneraad en zonecollege en afwezigheidsregeling 

De secretaris wordt aangesteld door de zoneraad en wordt bij afwezigheid duidt de voorzitter 

in volgorde één van de betrokkenen aan als secretaris. 

 

6. Opstart bevorderingsprocedure korporaal 

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de opstart van de 

bevorderingsprocedure van korporaal – beroeps en vrijwilligerskader en keurt het 

selectieprogramma goed. 

 

7. Opstart bevorderingsprocedure administratief medewerkers 

De zoneraad nam kennis van de functiebeschrijvingen en de bijbehorende competenties en 

verklaarde 2 plaatsen voor de functie van administratief medewerker vacant. De zoneraad 

keurde de opstart van de bevorderingsprocedure voor de functie van administratief 

medewerker en het proces-verbaal, dat er integraal deel van uitmaakt, goed. 

 

8. Opstart bevorderingsprocedure hoofddeskundige financieel beheer 

De zoneraad nam kennis van de functiebeschrijving en bijhorende competenties, verklaarde 

de functie van hoofddeskundige financieel beheer B4-B5 vacant en keurde de opstart van de 

bevorderingsprocedure voor deze  functie goed samen met het proces-verbaal dat integraal 

deel uitmaakt van het besluit. 
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9. Vaststellen van de Jaarrekening 2016 

De zoneraad  keurde de jaarrekening 2016 van de Hulpverleningszone 1 goed. 

 

Gesloten zitting  

1. De zoneraad keurde het verslag van de geheime zitting van de zoneraad van 31 

januari 2017 goed. 

 

2. Negatieve evaluatie administratief personeelslid – voorstel tot ontslag. 

De zoneraad keurde het ontslag van de betrokken werknemer goed. De opzegbrief wordt in 

de loop van deze week bezorgd en de opzegtermijn gaat in vanaf maandag 10 april 2017. 

 

3. De pensioenaanvraag van betrokkene werd goedgekeurd. 

 

4. Het vrijwillig eervol ontslag van het betrokken personeelslid werd goedgekeurd. 

 

5. De zoneraad was akkoord met het vrijwillig ontslag van betrokken personeelsleden. 

 


