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 Lijst van beslissingen  

Zoneraad 01 februari 2016 

Openbare zitting  

 

1. Goedkeuring verslag zoneraad 07 december 2015 

De zoneraad keurt het verslag van 7 december 2015 goed. 
 
 

2. Kennisgevingen: 
  1. Verslagen zonecolleges 16 november 2015 en 30 november 2015 

De zoneraad neemt kennis van de verslagen van de zonecolleges van 16 november 2015 en 30 
november 2015. 

 
  2.  Verlenging opdracht veranderingsmanager Pieter Haesbrouck via 
Jobpunt Vlaanderen 

De zoneraad neemt kennis van de verlenging van de opdracht van de veranderingsmanager 
Pieter Haesbrouck via Jobpunt Vlaanderen. 

 
  3.  Goedkeuring begrotingswijziging 2015 Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen 

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging 
van 2015 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.  

 
  4.  Goedkeuren eindrekening Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen van 
   bijzondere rekenplichtige Cathy Brouckaert 

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de eindrekening van 
2015 opgemaakt door de bijzondere rekenplichtige Cathy Brouckaert van de Hulpverleningszone 
1 West-Vlaanderen.  
 
 
  5.  Wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 
wat het toezicht betreft 
 
De zoneraad neemt kennis van de wijzigingen van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid wat het toezicht betreft. 
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  6. Verslag ondersteunend bezoek IBZ aan Hulpverleningszone 1  
   West-Vlaanderen op 23 november 2015 
 
De zoneraad neemt kennis van het verslag van het ondersteunend bezoek van Inspectie 
Binnenlandse Zaken aan Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op 23 november 2015. 
 
 

3. Goedkeuring bijkomende aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker 
dienst Financiën 

De zoneraad keurt de aanstelling van een tijdelijk administratief medewerker voor de dienst 
Financiën van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen goed van 1 januari 2016 tot 30 juni 
2016. 
 

4. Goedkeuring aanstelling gedetacheerd personeel 

De zoneraad keurt de overgang van ambtswege van het gedetacheerd contractueel en statutair 
personeel voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen goed, en gaat akkoord met de 
arbeidscontracten van de contractuele medewerkers in kwestie. 
 

5. Goedkeuring wijzigen financiering van aankoop multifunctionele autopomp ZP Brugge 

De zoneraad keurt de wijziging van de financiering van de aankoop van een multifunctionele 
autopomp met name met een lening i.p.v. leasing voor de post Brugge goed. 
 

6. Goedkeuring delegatiebevoegdheid over personeelsaangelegenheden van zoneraad 
naar zonecollege 

De zoneraad keurt de delegatie van de bevoegdheden inzake personeelsaangelegenheden in 
het administratief statuut van zoneraad naar zonecollege goed. 
 

7. Goedkeuring openverklaring functies vrijwillige ambulanciers 

De zoneraad keurt de openverklaring van de functies voor 50 vrijwillige ambulanciers conform het 
beleidsplan en personeelsplan van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen goed. 
 

8. Afsluiten 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 (Maritime Incident Response Group) in de havens 

De zoneraad keurt het afsluiten 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 (Maritime Incident Response Group) in de havens (binnen de 
laaglaagwaterlijn) goed. 
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Gesloten zitting 

 
De zoneraad gaat akkoord met de effectieve benoemingen van brandweerman stagiairs in de 
graad van beroepsbrandweerman en van de benoemingen met contract van vrijwillig 
brandweerman van de personeelsleden in kwestie.  
 
De zoneraad keurt de pensioenaanvragen van de personeelsleden in kwestie goed.  
 
De zoneraad keurt de eervolle ontslagen van de vrijwilligers in kwestie goed.  

De zoneraad keurt de verlenging van de stagecontracten van het personeel in kwestie goed.  
 
De zoneraad keurt de VVP aanvragen van het personeel in kwestie goed.  
 
De zoneraad neemt akte van de stand van zaken van het vakbondsoverleg. 
 


