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Lijst van beslissingen 

Zoneraad 2 mei 2016 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag zoneraad 21 maart 2016 

Het verslag van de zoneraad 21 maart 2016 wordt goedgekeurd. 
 

2. Vaststellen jaarrekening 2015 

De jaarrekening 2015 wordt definitief vastgesteld. 
 

3. Goedkeuring jaarlijkse actieplannen van de zone 

De zoneraad stelt de jaarlijkse actieplannen voorlopig vast en stuurt deze ter advies door aan al 
de gemeenteraden van de leden van de hulpverleningszone. 
 

4. Bevestiging huisvesting administratie Hulpverleningszone 1 in het Veiligheidsgebouw 

te Oostkamp 

De zoneraad bevestigt de huisvesting van de administratie van de hulpverleningszone minstens 
tot en met 31 december 2025 in het Veiligheidsgebouw te Oostkamp. 
 
5.1. Vrijwillige brandweermannen: goedkeuren openverklaring van werving en aanleg 

wervingsreserve    

De zoneraad keurt de openverklaring van werving en de aanleg van een wervingsreserve van de 
vrijwillige brandweermannen goed. 
 
5.2. Beroepsbrandweermannen: goedkeuren openverklaring van werving en aanleg 

wervingsreserve goedkeuren  

De zoneraad keurt de openverklaring van werving en de aanleg van een wervingsreserve van de 
beroepsbrandweermannen goed. 
 
5.3. Dispatchers: goedkeuren openverklaring van werving van 3 contractuele functies van 

administratief medewerker – dispatcher C1-C3  en aanleg wervingsreserve  

De zoneraad keurt de openverklaring van werving van 3 contractuele functies van administratief 
medewerker – dispatcher C1-C3 met aanleg van een wervingsreserve goed. 
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6.1. Goedkeuring aankoop 18 persluchttoestellen met maskercommunicatie via raamcontract 

Binnenlandse Zaken 

 

De zoneraad keurt de aankoop 18 persluchttoestellen met maskercommunicatie via raamcontract 

Binnenlandse zaken bij de firma N.V. Dräger Safety Belgium goed. 

 

6.2. Goedkeuring aankoop van 4 dienstvoertuigen via raamcontract  

 

De zoneraad keurt de aankoop van 4 dienstvoertuigen via raamcontract Binnenlandse zaken bij de 

aankoopcentrale FORCMS van de federale overheid goed. 

 

7. Kennisgevingen jaarverslag Interne Dienst ter Preventie en Bescherming op het Werk 

(IDPBW) 

 

De zoneraad neemt kennis van het jaarverslag IDPBW. 

 

8. Extra agendapunt: vestigen zonale retributiereglement  op de verhaalbare opdrachten van 

de operationele dienst van de brandweer en van de opdrachten van brandpreventie goed. 

 

De zoneraad gaat akkoord met de agendering van dit extra agendapunt wegens hoogdringendheid en 

keurt het nieuwe zonale retributiereglement op de verhaalbare opdrachten van de operationele dienst 

van de brandweer en van de opdrachten van brandpreventie goed. 

 
 

Gesloten zitting 
 

De zoneraad gaat akkoord met de benoemingen van de vrijwillige brandweermannen in kwestie. 

 

De zoneraad gaat akkoord met de pensioenaanvragen van de brandweermannen in kwestie. 

 

De zoneraad gaat akkoord met de vrijwillige ontslagen van de vrijwillige brandweerman in kwestie. 

 

De zoneraad herbevestigd de goedkeuring van de VVP aanvraag van de brandweerman in kwestie. 


