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Lijst van beslissingen 

 zonecollege 18 april 2016 

 

1. Goedkeuring verslag zonecollege 07 maart 2016 

Het verslag van het zonecollege van 7 maart 2016 wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Bespreking evaluatie zonaal retributiereglement 

De evaluatie van het zonaal retributiereglement wordt verder uitgewerkt. 
 
 

3. Bespreking vaststelling jaarrekening 2015 

Het zonecollege stemt in met de agendering van de vaststelling van de jaarrekening 2015 op de  
zoneraad van 2 mei 2016. 
 
 

4. Bespreking financiële impact jaaractieplannen 

Het zonecollege neemt akte van de financiële impact van de jaaractieplannen. De goedkeuring 
van de actieplannen wordt geagendeerd op de zoneraad van 2 mei 2016. 
 
 

5. Goedkeuren kasnazicht voor de maand maart 2016 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand maart 2016 goed. 
 
 

6. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzondere 
rekenplichtige 

Het zonecollege viseert en verklaart de bijhorende lijst van dwangbevelen uitvoerbaar. 
 
 

7. Vaststellen mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 76 tot en met 79 dienstjaar 2015 en de mandatenlijsten 
12 tot en met 18 dienstjaar 2016 goed.  
 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor de nummers 85 tot 184 
dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor de nummers 425 tot 692 dienstjaar 
2016 vast. 
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8. Aankoop 18 persluchttoestellen met maskercommunicatie via raamcontract  

Het zonecollege stemt in met de aankoop van 18 persluchttoestellen met maskercommunicatie 
via het raamcontract van BiZa en om het dossier voor het vaststellen van de wijze van gunnen, 
d.i. via raamcontract BiZa, voor te leggen aan de zoneraad van 2 mei 2016. 
 
 

9. VOIP telefooncentrale: gunning – goedkeuring 

Het zonecollege gunt de opdracht voor de levering van een VOIP telefooncentrale aan de firma 
E-BO Enterprises, Ter Waarde 61 te 8900 Ieper 
 
 

10. Aankoop van 4 dienstvoertuigen via raamcontract  

Het zonecollege stemt in met de aankoop van vier dienstvoertuigen via het raamcontract van de 
aankoopcentrale FORCMS van de federale overheid en om het dossier voor het vaststellen van 
de wijze van gunnen, d.i. via raamcontract  voor te leggen aan de zoneraad van 2 mei 2016. 
 
 

11. Bespreking voorstel groepsaankoop rookmelders voor het personeel 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

Het zonecollege keurt het voorstel groepsaankoop rookmelders voor het personeel 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen als proefproject goed. 
 
 

12. Vaststellen tarieven verbruiksgoederen brandweer 2016 

De behandeling van dit punt wordt uitgesteld. 
 
 

13. Jaarverslag IDPBW – kennisgeving 

Het zonecollege neemt kennis van het jaarverslag IDPBW. 
 
 

14. Stand van zaken hydranten / huurcontracten gebouwen 
 
Het college neemt akte van de stand van zaken van hydranten en neemt verdere stappen om 
voor de ingestapte gemeenten de coördinatie van de controle en het onderhoud van de 
hydranten door de Hulpverleningszone op te starten. 
 
Het college neemt akte van de stand van zaken inzake de  huurcontracten  van de 
kazernegebouwen. 
 

 
15. Dispatchers: functiebeschrijving, openverklaring van werving en aanleg 

wervingsreserve – goedkeuring  

Het zonecollege neemt akte van de functiebeschrijving van dispatcher, en stemt in om de 
openverklaring van drie voltijdse functies van administratief medewerker dispatcher C1-C3 in 
contractueel verband, met aanleg wervingsreserve voor te leggen aan de zoneraad van 2 mei 
2016. 
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16. Openverklaring 2 functies van stagiair vrijwillig officier en 2 functies van stagiair 
vrijwillig brandweerman/ambulancier via externe mobiliteit 

Het zonecollege verklaart 2 functies van stagiair vrijwillig officier en 2 functies van stagiair vrijwillig 
brandweerman/ambulancier via externe mobiliteit open. 
 
 

17. Aanstelling van 2 stagiairs vrijwillig officier en 2 stagiairs vrijwillig 
brandweerman/ambulancier via externe mobiliteit  

Het zonnecollege keurt de aanstelling van de voorgedragen 2 stagiairs vrijwillig officier en 2 
stagiair vrijwillig brandweerman/ambulancier via externe mobiliteit goed. 
 
 

18. Aanstelling van 47 stagiair vrijwillig hulpverlener-ambulanciers  

Het zonecollege keurt de aanstelling van 47 stagiairs vrijwillig hulpverlener-ambulanciers goed. 
 
 

19. Openverklaring van 1 functie van directeur bedrijfsvoering A4a-A4b in voltijds 
contractueel verband 

Het zonecollege verklaart de functie van directeur bedrijfsvoering A4a-A4b in voltijds contractueel 
verband open. 
 
 

20. Aanwerving van directeur bedrijfsvoering A4a-A4b in voltijds contractueel verband en 
opname werfreserve 

Het zonecollege keurt de aanwerving van de voorgedragen kandidaat als directeur 
bedrijfsvoering A4a-A4b in voltijds contractueel verband goed evenals de opname van de 
geslaagde, maar niet aangestelde kandidaat in de wervingsreserve. 
 
 

21. Openverklaring van 1 functie van hoofddeskundige personeelsadministratie B4-B5 en 
1 functie van hoofddeskundige personeelsbeleid B4-B5 in voltijds contractueel 
verband 

Het zonecollege verklaart de functie van hoofddeskundige personeelsadministratie B4-B5 en de 
functie van hoofddeskundige personeelsbeleid B4-B5 in voltijds contractueel verband open. 
 
 

22. Aanwerving van 1 hoofddeskundige personeelsadministratie B4-B5 en 1 
hoofddeskundige personeelsbeleid B4-B5 in voltijds contractueel verband 

Het zonecollege keurt de aanwerving van de voorgedragen kandidaat als hoofddeskundige 
personeelsadministratie B4-B5 en de voorgedragen kandidaat als hoofddeskundige 
personeelsbeleid B4-B5 in voltijds contractueel verband goed. 
 
 

23. Openverklaring van 1 functie van deskundige financieel beheer B1-B3 in voltijds 
contractueel verband 

Het zonecollege verklaart de functie van deskundige financieel beheer B1-B3 in voltijds 
contractueel verband open. 
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24. Aanwerving van 1 deskundige financieel beheer B1-B3 in voltijds contractueel 
verband 

Het zonecollege keurt de aanwerving van de voorgedragen kandidaat als deskundige financieel 
beheer B1-B3 in voltijds contractueel verband goed. 
 
 

25. Openverklaring van 1 functie van administratief medewerker- lokale ondersteuning C1-
C3 in voltijds contractueel verband 

Het zonecollege verklaart de functie van administratief medewerker- lokale ondersteuning C1-C3 
in voltijds contractueel verband open. 
 
 

26. Aanwerving van 1 administratief medewerker – lokale ondersteuning C1-C3 in voltijds 
contractueel verband 

Het zonecollege keurt de aanwerving van de voorgedragen kandidaat voor de functie van 
administratief medewerker- lokale ondersteuning C1-C3 goed. 
 
 

27. Openverklaring aanleg wervingsreserve vrijwillige brandweermannen 

Het zonecollege gaat akkoord met de agendering van de opstart van de procedure voor de 
aanleg van de wervingsreserve voor vrijwillige brandweermannen op de zoneraad van 2 mei 
2016. 
 

28. Openverklaring aanleg wervingsreserve beroepsbrandweermannen 

Het zonecollege gaat akkoord met de agendering van de opstart van de procedure voor de 
aanleg van de wervingsreserve voor beroepsbrandweermannen op de zoneraad van 2 mei 
2016. 
 

29. Opleiding: Onderhoud Holmatro 6 mensen  

Het zonecollege keurt de deelnemerslijst voor de 2-daagse opleiding onderhoud hydraulisch 
reddingsmateriaal bij de firma Holmatro in Raamsdonksveer in Nederland goed. 
 
 

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

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

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

32. Het zonecollege neemt kennis van de annulering van de loopbaanonderbreking van 
het personeelslid in kwestie en keurt de aanvragen tot verlenging van 
loopbaanonderbreking van het personeelslid in kwestie goed.   

 
33. Het zonecollege neemt kennis van de pensioenaanvragen van de personeelsleden in 

kwestie en legt dit voor aan de zoneraad.  
 

34. Het zonecollege neemt kennis van de vrijwillig ontslagen van de personeelsleden in 
kwestie en legt dit ter goedkeuring voor aan de zoneraad. 

 


