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Zonecollege 18 januari 2016 

 Lijst van beslissingen 

 

1. Goedkeuring verslag zonecollege 14 december 2015  

Het zonecollege keurt het verslag van 14 december 2015 goed. 
 
 

2. Opvolging MIRG (Maritime Incident Response Group): goedkeuring opmaak 

samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene 

Directie van de Civiele Veiligheid en de hulpverleningszones ANT-1 (Antwerpen), 

Centrum, Waasland en Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor de inzet van 

MIRG-teams in de havens 

Het zonecollege gaat akkoord met de goedkeuring van de opmaak van een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie van de 
Civiele Veiligheid en de hulpverleningszones ANT-1 (Antwerpen), Centrum, Waasland en 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor de inzet van MIRG-teams in de havens (binnen de 
laaglaagwaterlijn) en legt dit ter goedkeuring voor aan de zoneraad van 1 februari 2016. 
 
 

3. Retributiereglement: stand van zaken 

Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken van het retributiereglement. 
 
 

4. Aankoop van 2 ambulances via raamcontract 

Het zonecollege gaat akkoord met de aankoop van twee ambulances via een raamcontract en 
de verhoging van het voorgestelde investeringskrediet. 
 
 

5. Aankoop van uniformkledij via raamcontract Midwest correctie besluit van 14/12/2015 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde correctie van het besluit van het zonecollege 
van 14 december 2015. 
 
 

6. Goedkeuring buitenlandse dienstverplaatsing voor bouwbespreking in kader van de 

levering van ambulances aan zone 1 via een raamcontract  

Het zonecollege keurt de buitenlandse dienstverplaatsing en de hieraan verbonden kosten in 
kader van de levering van ambulances aan zone 1 goed. 
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7. Kennisgeving wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 

wat het toezicht betreft 

Het zonecollege neemt kennis van de wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid wat het toezicht betreft en agendeert dit op de komende zoneraad. 
 
 

8. Kennisgeving verslag ondersteunend bezoek IBZ aan HVZ1 op 23 november 2015 

Het zonecollege neemt kennis van verslag van het bezoek van de inspectie van Binnenlandse 
zaken aan de zone op 23 november 2015 en agendeert dit op de komende zoneraad. 
 
 

9. Goedkeuren kasnazicht voor de maand december 2015 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand december 2015 goed. 
 
 

10. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 63 tot en met 67 dienstjaar 2015 en de mandatenlijsten 
1 tot en met 3 dienstjaar 2016 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 de nummers 487 tot 528 
dienstjaar 2015 en voor de nummers 1 tot 18 dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor de bestelbonnummers 2527 tot 
2969 dienstjaar 2015 en voor de bestelbonnen 1 tot 26 dienstjaar 2016 vast. 
 
 

11. Invorderen onbetaalde facturen dienst 112 

Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel van de bijzonder rekenplichtige van de zone 
betreffende de invordering van de onbetaalde facturen voor de dienst 112. 
 
 

12. Vaststelling van de lijsten van onwaarden van onverhaalbare en oninvorderbare  

vorderingen 2015 

Het zonecollege gaat akkoord met de vaststelling van de lijsten van onwaarden van 
onverhaalbare en oninvorderbare vorderingen 2015. 
 
 

13. Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging 2015 Hulpverleningszone 1 West-

Vlaanderen  

Het college neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingswijziging 2015 door de 
gouverneur en legt dit ter kennisgeving voor aan de zoneraad. 
 

14. Kennisgeving goedkeuren eindrekening Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen van 

bijzondere rekenplichtige Cathy Brouckaert  

Het college neemt kennis van de goedkeuring van de eindrekening van de zone van bijzondere 
rekenplichtige Cathy Brouckaert door de gouverneur en legt dit ter kennisgeving voor aan de 
zoneraad.  
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15. Openverklaring en procedure van de aanwerving vrijwillige ambulanciers 

Het zonecollege gaat akkoord om 50 vrijwillige ambulanciers aan te werven in overeenstemming 
met het beleidsplan van de zone en agendeert dit ter goedkeuring op de komende zoneraad. 
.  

16. Bespreking intentieverklaring voor de tweede pensioenpijler contractuele 

personeelsleden 

Het zonecollege laat dit punt verder onderzoeken tegen het volgend zonecollege. 
 

17. Voorbereiding BOC januari 2016 

Het zonecollege neemt kennis van de voorbereiding van het BOC van januari 2016. 
 

18. Personeelszaken 

Het zonecollege gaat akkoord met de consolidatie van de arbeidsongevallen zonder blijvende 
arbeidsongeschiktheid van de personeelsleden in kwestie. 
 
Het zonecollege gaat akkoord met de effectieve benoemingen van brandweerman stagiairs in de 
graad van beroepsbrandweerman met contract en legt deze voor ter goedkeuring aan de 
zoneraad. 
 
Het zonecollege gaat akkoord met de loopbaanonderbrekingen van de personeelsleden in 
kwestie.  
 
Het zonecollege neemt kennis van de aanvragen van VVP van de personeelsleden in kwestie en 
legt deze voor aan de zoneraad.  
 
Het zonecollege neemt kennis van de voorgestelde wijziging in de keuze van het jaarlijks verlof 
van het personeelslid in kwestie. 
 
Het zonecollege neemt kennis van de voorgestelde wijzigingen in de keuze van het geldelijk 
statuut van de personeelsleden in kwestie. 
 
Het zonecollege neemt kennis van de voorgestelde wijziging van weddeschalen van de 
personeelsleden in kwestie. 
 
19. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzondere 
rekenplichtige 
 
Het zonecollege viseert de lijst van uitgevaardigde dwangbevelen zoals opgemaakt door de 
bijzondere rekenplichtige van de zone, en verklaart deze uitvoerbaar. 
 
20. Voorstel alternatieve financiering autopomp 
 
Het zonecollege gaat akkoord met het alternatief financieringsvoorstel voor de autopomp voor 
de post Brugge en de agendering ervan op de komende zoneraad. 
 
21. Huisvesting administratie zone 1 in het veiligheidsgebouw 
 
Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel dat voorziet om de zetel van de zone tot 
tenminste 2025 te behouden in het Veiligheidsgebouw te Oostkamp en de agendering ervan op 
de zoneraad. 
 


