
 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp 

Lijst beslissingen  

Zonecollege 7 maart 2016 

 
1. Goedkeuring verslag zonecollege 18 januari 2016 en 1 februari 2016 
 

2. Bespreking stand van zaken en voorstel technische aanpassingen zonaal 
retributiereglement 

Het zonecollege vraagt dit voorstel van retributiereglement verder uit te werken.  
 
 

3. Vastleggen van extra subsidie voor aankoop van materiaal 
Het zonecollege gaat akkoord om de extra subsidie te besteden aan de aankoop van een 
autoladder en legt dit voor aan de zoneraad van 21 maart 2016. 
 
 

4. Vastleggen van investeringen voor rollend materiaal in 2016 
Het zonecollege zal dit punt hernemen zodra de juiste informatie hieromtrent beschikbaar is. 
 
 

5. Kennisgevingen 
Het zonecollege neemt kennis van de goedkeuring van de begroting 2016 door toezicht en van 
de goedkeuring van het personeelsplan van de zone door de gouverneur. 
 
 

6. Bespreking voorstel beleidsondersteuning door VVSG inzake brandweer 
Het zonecollege gaat akkoord met de ondersteuning van de werking van VVSG voor de 
hulpverleningszones voor 1 jaar. 
 
 

7. Bespreking toetreding tot Divisie Aanvullende Diensten van Farys/TMVW inzake 
onderhoud van kazernes 

Het zonecollege gaat akkoord om toe te treden tot de Divisie Aanvullende Diensten van 
Farys/TMVW en dit ter goedkeuring voor te leggen aan de zoneraad op 21 maart 2016. 
 
 

8. Goedkeuring instap zone op raamcontract stad Brugge voor elektriciteit 
Het zonecollege gaat akkoord met de instap van de zone op het raamcontract van de stad 
Brugge voor elektriciteit. 
 
 

9. Aankoop van Pocsag pagers – goedkeuring gunning  
Het zonecollege gaat akkoord met de gunning van de aankoop van Pocsag pagers aan AEG 
Belgium NV, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel. 
 
 

10. Huur zuurstofflessen voor ziekenwagens - goedkeuring gunning 
Het zonecollege gunt de opdracht voor het huren van de zuurstofflessen voor de ziekenwagens 
aan de firma IJSFABRIEK STROMBEEK NV, Broekstraat 70 te 1860 Meise. 
 
 

11. Hervaststelling gunning tankwagens 
Het zonecollege stelt de gunning van de opdracht voor de aankoop van twee tankwagens 
opnieuw vast aan de firma Fire Technics nv, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende. 
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12. Het zonecollege keurt het kasnazicht van januari 2016 goed. 
 

13. Vaststellen mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen  
Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 68 tot 75 dienstjaar 2015 en de mandatenlijsten 4 tot 
en met 11 dienstjaar 2016 goed. 
 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor de nummers 487 tot 558 
dienstjaar 2015 en voor de nummers 19 tot 84 dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor de nummers 2970 tot 3066 dienstjaar 
2015 en voor de nummers 27 tot 424 dienstjaar 2016 vast. 
  
 

14. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen  
Het zonecollege viseert de bijgaande lijsten van dwangschriften opgemaakt door de bijzondere 
rekenplichtige van de zone en verklaart deze uitvoerbaar. 
 
 

15. Stand van zaken opmaak jaarrekening 2015 
Het zonecollege gaat akkoord met het vaststellen van de jaarrekening 2015 op de zoneraad van 
2 mei 2016. 
 
 

16. Bespreking begrotingswijziging 1 van 2016 
Het zonecollege zal het ontwerp van begrotingswijziging 1/2016 voor vaststelling overmaken aan 
de zoneraad van 21 maart 2016. 
 
 

17. Bespreking BTW- belastingplicht Hulpverleningszones – potentiële 
concurrentievervalsing 

Het zonecollege besluit dat de huidige tarieven voor interventieopdrachten verhoogd worden met 
21 % btw en dat deze aanpassing opgenomen wordt in het zonale retributiereglement 
verhaalbare prestaties.  

 
18. Goedkeuring selectiereglement bevorderingen operationeel brandweerpersoneel 
Het zonecollege keurt het selectiereglement bevorderingen operationeel brandweerpersoneel 
goed.  
 
 

19. Goedkeuring voorstel inrichting selectie postoversten in Oostende en Brugge  
Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel om op korte termijn volgens de voorgestelde 
werkwijze een selectie voor nieuwe postoversten op te starten voor Brugge en Oostende.  
 

20. Goedkeuring openverklaring van werving dispatchers en aanleggen wervingsreserve 
Het zonecollege zal de openverklaring van de functie van zonale dispatchers en de aanleg van 
een wervingsreserve voorleggen aan de zoneraad op 21 maart 2016. 
 
 

21. Goedkeuring openverklaring bevorderingsprocedure sergeant beroeps en vrijwilligers 
Het zonecollege keurt de openverklaring van de bevorderingsprocedure voor sergeant beroeps 
en vrijwilligers goed. 
 
 
  



 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp Pagina 3 van 3 

22. Goedkeuring meerekenbare anciënniteit voor personeelslid zonale dienst Financiën 
Het zonecollege keurt de meerekenbare anciënniteit voor de desbetreffende medewerker van de 
zonale dienst Financiën goed. 
 
 
23. Herneming bespreking intentieverklaring voor de tweede pensioenpijler contractuele 

personeelsleden  
Het zonecollege gaat akkoord met het vastleggen van het percentage voor de tweede 
pensioenpijler op 2% van het pensioengevend jaarloon. 
 
 
24. Voorstel aanpassing administratief en geldelijk statuut van het administratief 

personeel inzake anciënniteit  
Het zonecollege vraagt om dit agendapunt verder te onderzoeken. 
 
 

25. Het zonecollege consolideert de arbeidsongevallen van de personeelsleden in 
kwestie. 

 
26. Het zonecollege neemt kennis van de benoemingen tot vrijwillig brandweerman van de 

personeelsleden in kwestie en legt deze ter goedkeuring voor aan de zoneraad. 
 

27. Het zonecollege neemt kennis van de intrekking en vervroegde stopzetting van de 
loopbaanonderbreking van de personeelsleden in kwestie en keurt de aanvragen van 
loopbaanonderbreking van de personeelsleden in kwestie goed.  

 
28. Het zonecollege neemt kennis van de pensioenaanvraag van het personeelslid in 

kwestie en legt dit voor aan de zoneraad.  
 

29. Het zonecollege gaat akkoord met de agendering van de aangepaste VVP-regeling op 
de zoneraad van 21 maart 2016. 

 
30.  Het zonecollege neemt kennis van het vrijwillig ontslag van het personeelslid in 

kwestie en legt dit ter goedkeuring voor aan de zoneraad van 21 maart 2016. 
 

31. Het zonecollege keurt de wijzigingen keuze fietspremie van het betrokken 
personeelslid goed. 
 

32. Het zonecollege keurt de wijzigingen in de verlofkeuzes van de betrokken 
personeelsleden goed. 

 
33. Het zonecollege keurt de wijzigingen van weddeschaal van de betrokken 

personeelsleden goed. 
 

34. Het zonecollege keurt de lijst van geslaagde kandidaten op de preselectieproef voor 
medewerker ‘lokale ondersteuning’ goed. 
 

 


