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Zonecollege 20 juni 2016 

Lijst van beslissingen 

1. Goedkeuring verslag zonecollege 23 mei 2016 

Het zonecollege keurt het verslag van 23 mei 2016 goed. 
 

2. Toelichting werkwijze controle hydranten: opvolging 

 

Het zonecollege keurt de voorgestelde werkwijze goed, met name dat de zone zich laat 

begeleiden door FARYS/TMVW inzake de procedure en aanbesteding van de dienstverlening 

inzake onderhoud en controle van hydranten via de sociale economie. 

 

3. Goedkeuring cameraprotocol voor kazernes 

Het zonecollege gaat akkoord met het cameraprotocol voor de kazernes en agendeert dit ter 
goedkeuring op de komende zoneraad. 
 

4. Goedkeuring jaaractieplannen op gemeenteraden van de zone: stand van zaken 

Het zonecollege besluit de definitieve goedkeuring van de jaaractieplannen te agenderen zodra 
alle gemeentelijke adviezen ontvangen zijn, met name op de zoneraad van 12 september 2016. 
 
 

5. Aanvraag door Stad Brugge voor een principiële goedkeuring voor het plaatsen van 

een ondergrondse kabelbundel op de terreinen van de brandweerkazerne in functie 

van het Nemo Link Project 

Het zonecollege keurt het plaatsen van een ondergrondse kabelbundel op de terreinen van de 
brandweerkazerne in functie van het Nemo Link Project principieel goed. 
 
 

6. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzonder 

rekenplichtige 

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

7. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 24 tot en met 28 dienstjaar 2016 vast.  
 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor de nummers 250 tot 331 
dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor de nummers 911 tot 1132 dienstjaar 
2016 vast. 
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8. Goedkeuren kasnazicht voor de maand mei 2016 

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

9. Vordering zonaal deel kostprijs investeringen Wobra vzw 

Het zonecollege gaat akkoord met het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst ‘Integraal, 
fysiek en medisch beleid bij de brandweer 2016-2019’ met de Wobra vzw en de 
Hulpverleningszone Midwest, Fluvia, Westhoek en de Brandweervereniging West-Vlaanderen. 
 
Het zonecollege gaat akkoord met de toekenning van de zonale toelage voor investeringen in 
PPMO aan Wobra vzw in het kader van het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst 
‘Integraal, fysiek en medisch beleid bij de brandweer 2016-2019’ en agendeert dit op de komende 
zoneraad. 
  
 

10. Hulpverleningszone en BTW: toepassing regelgeving met ingang van 1 juli 2016 

Het zonecollege gaat akkoord met de toepassing van de BTW regelgeving betreffende ‘de 
potentiële concurrentieverstoring van enige betekenis’ in de hulpverleningszone vanaf 1 juli 
2016.  
 
 

11. Aankoop GID-modules en GPS-toestellen 

Het zonecollege gaat akkoord met het bestek, de lijst van leveranciers en de wijze van gunnen 
inzake de aankoop GID-modules en GPS-toestellen en agendeert dit ter goedkeuring op de 
komende zoneraad. 
 
 

12. Aankoop testapparatuur adembescherming 

Het zonecollege gaat akkoord met het bestek, de lijst van leveranciers en de wijze van gunnen 
inzake de aankoop van de testapparatuur adembescherming en agendeert dit ter goedkeuring op 
de komende zoneraad. 
 
 

13. Aankoop Astridradio-apparatuur en benodigdheden: goedkeuring bestek, wijze van 

gunnen en gunning via federaal raamcontract 

Het zonecollege gaat akkoord met de aankoop van de Astridradio-apparatuur met 
benodigdheden via het federaal raamcontract, het bestek, de wijze van gunnen en de gunning 
aan de firma Abion Communication Systems bvba (SEPURA) en agendeert dit ter goedkeuring 
op de komende zoneraad. 
 
 

14. Toetreden tot de verschillende diensten aangeboden in de overeenkomst met 

Farys/TMVW 

Het zonecollege gaat akkoord met de toetreding tot de lijst van voorgestelde diensten 
aangeboden in de overeenkomst met Farys/TMVW. 
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15. Goedkeuring buitenlandse dienstverplaatsing van 26/06/2016 tot en met 29/06/2016 

firma Magirus in Ulm Duitsland en firma Rosenbauer Linz 

Het zonecollege keurt de buitenlandse dienstverplaatsing van de personeelsleden in het kader 
van de oplevering van de ladderwagen Magirus in kwestie goed. 
 

16. Continuïteit van administratieve ondersteuning in de zone 

Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel om gedurende 1 jaar tijdelijk 1 voltijds 
administratief medewerker uit de wervingsreserve aan te stellen in de post Oostende en Knokke-
Heist om de continuïteit van de administratieve ondersteuning te verzekeren. 
 

17. Verzekering werking zonale personeelsdienst in overgangsperiode: opvolging 

Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel om gedurende 32 mandagen in de periode juni 
tot september 2016 de ondersteuning van de loonadministratie toe te wijzen aan Arch NV met 
het oog op het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening inzake loonadministratie 
naar het personeel toe. 
 

18. Stopzetting detachering administratief coördinator DGH 

Het zonecollege keurt de stopzetting van de detachering van de administratief coördinator voor 
de DGH goed. 
 

19. Openverklaring van het aantal plaatsen per post voor sergeant 

Het zonecollege gaat akkoord om de openverklaring van het aangegeven aantal functies voor 
sergeant te agenderen op de zoneraad van 4 juli 2016. 
 

20. Effectieve bevordering naar sergeant voor beroeps en vrijwilligers 

Het zonecollege gaat akkoord de effectieve invulling van het aangegeven aantal functies en de 
opmaak van de bevorderingsreserve voor sergeant te agenderen op de zoneraad van 4 juli 
2016. 
 

21. Aanduiding van postoversten Brugge, Oostende en De Haan 

Het zonecollege keurt de aanduiding van de postoversten in Brugge, Oostende en De Haan 
goed. 

 

22. Stopzetten procedure aanleg wervingsreserve beroeps en vrijwilligers 

Het zonecollege gaat akkoord met het intrekken van het collegebesluit van 18 april en het 
raadsbesluit van 2 mei met betrekking tot de opstart van de aanleg van de wervingsreserve voor 
beroepsbrandweerman. 
 

23. Openverklaring nieuwe procedure aanleg wervingsreserve beroeps  

Het zonecollege gaat akkoord om een nieuwe procedure voor de aanleg van de wervingsreserve 
voor beroepsbrandweermannen op te starten en agendeert dit op de zoneraad van 4 juli 2016. 
 
 

24. Goedkeuring vormingsreglement personeel Hulpverleningszone 1 

Het zonecollege gaat akkoord met het vormingsreglement voor het operationeel, administratief en 
logistiek personeel en agendeert dit ter goedkeuring op de komende zoneraad. 
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25. Aanstelling vrijwillige ambulanciers niet-brandweerman: administratieve rechtzetting 

Het zonecollege keurt de administratieve rechtzetting van het besluit inzake de aanstelling van 
de vrijwillige ambulanciers niet-brandweerman goed. 
 
 

26. Vaststelling agenda zoneraad 4 juli 2016 

Het zonecollege stelt de agenda van de zoneraad op 4 juli vast. 
 
 

27. Voorstel vaststelling agenda zonecolleges 18 juli en 29 augustus 2016 

Het zonecollege stelt de agenda van de zonecolleges 18 juli en 29 augustus vast. 
 
 

28. Organisatie persmoment 4 juli voor nieuwe voertuigen in de zone 

Het zonecollege neemt akte van de organisatie van het persmoment  op 4 juli voor nieuwe 
voertuigen in de zone. 
 

29. Het zonecollege consolideert het arbeidsongeval van het personeelslid in kwestie  

 
30. Het zonecollege keurt de aanvragen van loopbaanonderbreking van de 

personeelsleden in kwestie goed. 

 

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

kwestie en legt dit ter goedkeuring voor aan de zoneraad. 

 

32. Het zonecollege neemt kennis van het eervol ontslag van het personeelslid in kwestie 

en legt dit ter goedkeuring voor aan de zoneraad. 

 

33. Varia 

 

* Extra agendapunt: Vestigen zonale retributie op de verhaalbare opdrachten van de 
operationele dienst van de brandweer en van de opdrachten van de brandpreventie 
: administratieve wijzigingen inzake BTW en Bijzondere bepalingen 

 
Het zonecollege keurt de agendering van het extra agendapunt goed.  
 
Het zonecollege gaat akkoord om het retributiereglement met de administratieve wijziging inzake 
BTW en Bijzondere bepalingen aan de zoneraad van 4 juli 2016 ter goedkeuring voor te leggen. 


