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Lijst van beslissingen 

Zonecollege 23 mei 2016 

 

1. Goedkeuring verslag zonecollege 11 en 18 april 2016 

Het zonecollege keurt de verslagen van 11 en 18 april goed. 
 

2. Bespreking jaarlijks lidmaatschap Brandweervereniging Vlaanderen 

Het zonecollege keurt het ten laste nemen van het lidmaatschap van de medewerkers van de 
hulpverleningszone aan de Brandweervereniging Vlaanderen goed. 
 

3. Toelichting werkwijze controle hydranten 

Het zonecollege keurt de voorgestelde werkwijze voor de controle van hydranten onder 
voorbehoud goed. 
 

4. Uitbouw interzonale dispatch: vraag naar principieel akkoord  

Het zonecollege gaat principieel akkoord met het algemeen principe een interzonale dispatching 
te willen opstarten. 
 

5. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzonder 

rekenplichtige 

Het zonecollege viseert de bijhorende lijsten van dwangbevelen en verklaart deze uitvoerbaar. 
 
 

6. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 19 tot en met 23 dienstjaar 2016 en de mandatenlijsten 
12 tot en met 18 dienstjaar 2016 goed.  
 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor de nummers 185 tot 248 
dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor de nummers 693 tot 910 dienstjaar 
2016 vast. 
 

7. Goedkeuren kasnazicht voor de maand april 2016 

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

8. Herziening rechtspositieregeling administratief personeel  
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Het zonecollege keurt de herziening van de rechtspositieregeling inzake schaal-, graad-, niveau- 
en dienstanciënniteit van het administratief personeel goed. 

 
9. Verzekering werking zonale personeelsdienst in overgangsperiode  

Het zonecollege keurt het voorstel ter verzekering van de werking van de zonale 
personeelsdienst in een overgangsperiode goed. 
 

10. Tijdelijke verlenging contract secretaris WVI in overgangsperiode  

Het zonecollege keurt de tijdelijke verlenging van het contract van de secretaris met WVI in de 
overgangsperiode juli tot september goed. 
 

11. Bevorderingsprocedure sergeant beroeps en vrijwilligers – kandidaatstelling – 

nominatieve samenstelling jury  

Het zonecollege neemt kennis van de ingediende kandidaturen en de toegelaten kandidaten 
inzake de bevorderingsprocedure sergeant beroeps en vrijwilligers  en van de nominatieve 
samenstelling van de beoordelaars en jury. 
 

12. Het zonecollege neemt kennis van de agenda van het BOC. 

 

13. Het zonecollege neemt kennis van de gewijzigde kalender van vergaderingen van 

zoneraad en zonecollege. 

 

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

 

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

kwestie en legt dit voor aan de zoneraad.  

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

kwestie en legt dit ter goedkeuring voor aan de zoneraad. 

 

17. Het zonecollege neemt kennis van het vrijwillig eervol ontslag van het personeelslid in 

kwestie en legt dit ter goedkeuring voor aan de zoneraad. 

 

18. Het zonecollege keurt de wijzigingen keuze fietspremie van het betrokken 

personeelslid goed. 

 

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

personeelsleden goed. 

 

 


