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Lijst van beslissingen zonecollege 24 april 2017 

 

1. Het verslag van het zonecollege 20 maart 2017 wordt goedgekeurd. 

 

2. Ruimtegebruik voorpost Brugge – Walweinstraat. 

Het zonecollege is niet akkoord met het voorstel, maar de vraag mag aan stad Brugge worden 

voorgelegd.  

 

3. Bespreking jaarlijks lidmaatschap Brandweervereniging Vlaanderen 

Het zonecollege keurt het lidmaatschap van de medewerkers van de hulpverleningszone aan de 

Brandweervereniging goed. 
 

4. Gezondheidsbeleid 

Het zonecollege is principieel akkoord om het gezondheidsbeleid verder uit te werken. 

 

5. Globaal preventieplan – kennisgeving 

Het zonecollege neemt kennis van het globaal preventieplan en is akkoord om dit voor te leggen 

aan de zoneraad op 8 mei 2017. 

 

6. Jaarverslag preventie – kennisgeving 

Het zonecollege neemt kennis van het jaarverslag preventie en is akkoord om dit voor te leggen aan 

de zoneraad op 8 mei 2017. 

 

7. Vaststellen agenda zoneraad 8 mei 2017 

De agenda voor de zoneraad van 8 mei 2017 wordt vastgesteld. 

 

8. Goedkeuren kasnazicht voor de maand februari 2017 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand februari 2017 met een verantwoord vermogen 

van 4.267.368,77 euro goed. 

 

9. Goedkeuren kasnazicht voor de maand maart 2017 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand maart 2017 met een verantwoord vermogen 

van 7.460.616,90 euro goed. 

 

10. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 13 tot en met 16 dienstjaar 2017 voor een totaal bedrag 

van 2.646.183,65 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 

7.328.695,79 euro voor de nummers 164 tot 246 dienstjaar 2017 vast. 
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Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 281.808,07. euro 

voor de bestelbonnen 421 tot 644 dienstjaar 2017 vast. 

 

11. TMVW – statutenwijziging  

Het zonecollege geeft een gunstig advies over TMVW – statutenwijziging en is akkoord om dit punt 

te agenderen op de zoneraad.  

  

12. Evaluatie zonecommandant 

Het college beoordeelt de zonecommandant gunstig. 

 

13. Aanstelling (toelating tot de stage) van brandweerman/ambulancier – beroepskader 

De geslaagde kandidaat wordt aangesteld als stagiair-brandweerman/-ambulancier binnen het 

beroepskader van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen en hij wordt toegelaten tot de 

aanwervingsstage.  

 

14. Benoeming tot vrijwillig kapitein vanaf 01.03.2017 - post Middelkerke 

Het zonecollege benoemt betrokken vrijwillig personeelslid in de graad van kapitein.  

 

15. Benoeming tot vrijwillig sergeant vanaf 1.02.2017 – post De Haan 

Het zonecollege benoemt betrokken vrijwillig personeelslid in de graad van sergeant.  

 

16. Vacantverklaring administratief medewerker en opstart van een aanwervingsprocedure van 

administratief medewerker (m/v) – goedkeuring voorleggen aan de zoneraad 

Het college neemt kennis van de functiebeschrijvingen, de competenties en de geconcretiseerde 

functiebeschrijvingen van administratief medewerker en van het proces-verbaal. Dit mag samen 

met de opstart van de aanwervingsprocedure van administratief medewerker en de bijkomende 

voorwaarden ter goedkeuring worden voorgelegd aan de zoneraad van 8 mei 2017. 

 

17. Vacantverklaring van een plaats van adjudant – vrijwilligerskader  en goedkeuring van de 

bevordering 

Heet zonecollege verklaart 1 functie van vrijwillig adjudant  bij Post Blankenberge open. Betrokkene 

wordt bevorderd in de graad van adjudant-vrijwilliger met ingang van 1 mei 2017. 

 

18. Vacantverklaring van de functies van sergeant – beroepskader en toelating tot de 

bevorderingsstage 

Het zonecollege keurt de vacantverklaring van 2 plaatsen voor de functie van sergeant – 

beroepskader goed. 2 personeelsleden worden toegelaten tot de bevorderingsstage van sergeant 

met ingang van 1 mei 2017. 

 

19. Opschorten benoeming vrijwilliger  

Het zonecollege schort de benoeming als vrijwilliger van betrokkene op.  

 

20. Opschorten benoeming vrijwilliger 

Het zonecollege schort de benoeming als vrijwilliger van betrokkene op.  

 

21. Arbeidsongevallen 

Het zonecollege consolideert de arbeidsongevallen van de personeelsleden in kwestie. 

 

22. Loopbaanonderbreking 

Het zonecollege is akkoord met de loopbaanonderbreking van de betrokkenen. 
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