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Lijst van beslissingen 

zonecollege 18 juli 2016 

 

1. Goedkeuring verslag zonecollege 20 juni 2016 

Het zonecollege keurt het verslag van 20 juni 2016 goed. 
 
 

2. Wegwerken tekort officieren van dienst: voorstel van werkwijze  

Het zonecollege keurt het voorstel goed voor het wegwerken van het tekort van de officieren van 
dienst. 
 
 

3. Voorstel visie inzake geclusterd werken op vlak van adembescherming 

Dit agendapunt werd op vraag van de zonecommandant geschrapt. 
 
 

4. Controle van hydranten: stand van zaken 

Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken en zal op een volgende zitting van het 
zonecollege een beslissing nemen. 
 

 
5. Aanstellen raadsman in procedures tegen uitgaande facturen van de 

hulpverleningszone 

Het zonecollege stelt een raadsman aan in procedures tegen uitgaande facturen van de 
hulpverleningszone. 
 
 

6. Voorstel overstap van Collect @ Stamp van Bpost naar EasyPost 

Het zonecollege keurt de overstap naar EasyPost goed. 
 
 

7. Voorstel uitstel van de organisatie van de overheidsopdracht voor verzekeringen 

Het zonecollege keurt het uitstel van de organisatie van de overheidsopdracht voor 
verzekeringen goed. 
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8. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzondere 

rekenplichtige 

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

9. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 29 tot en met 34 van het dienstjaar 2016 vast.  
 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor de nummers 332 tot 383 
dienstjaar 2016 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van bestelbonnen voor de nummers 1133 tot 1334 dienstjaar 
2016 vast. 
 

10. Goedkeuren kasnazicht voor de maand juni 2016 

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

11. Voorstel nota personeelszaken met betrekking tot bevorderingen 

Het zonecollege gaat akkoord met het opschalen van de functie deskundig financieel beheer B1-
B3 naar een functie hoofddeskundige financieel beheer B4-B5. 
 
Het zonecollege gaat akkoord met het uitschrijven van 3 bevorderingsprocedures conform de 
bepalingen in hoofdstuk XII van het administratief en geldelijk statuut van het administratief 
personeel van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 

 

12. Voorstel tijdelijke verlenging contract tijdelijk administratief medewerker dienst 

Financiën 

Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel i.v.m. de versterking van de financiële dienst en 
personeelsdienst. 
 
Het zonecollege gaat akkoord met de openverklaring van 1 voltijdse functie van administratief 
medewerker C1-C3 in contractueel verband voor onbepaalde duur uit de wervingsreserve 
administratief medewerker. 
 
Het zonecollege gaat akkoord met de aanstelling van 1 voltijds administratief medewerker  
C1-C3 in contractueel verband voor onbepaalde duur uit de wervingsreserve administratief 
medewerker en duidt na geheime stemming 1 administratief medewerker aan uit de 
wervingsreserve voor administratief medewerker. 

 

13. Goedkeuring aanstelling administratief personeel uit de wervingsreserve 

Het zonecollege gaat akkoord met de openverklaring van 1 voltijdse functie van administratief 
medewerker C1-C3 in contractueel verband voor de duur van 1 jaar + verlengbaar  uit de 
wervingsreserve administratief medewerker. 
 
Het zonecollege gaat akkoord met de aanstelling van 1 voltijds administratief medewerker  
C1-C3 in contractueel verband voor de duur van 1 jaar + verlengbaar  uit de wervingsreserve 
administratief medewerker en duidt na geheime stemming 1 administratief medewerker aan uit 
de wervingsreserve voor administratief medewerker. 
 



 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp Pagina 3 van 3 

 
Het zonecollege gaat akkoord met de openverklaring van 1 voltijdse functie van administratief 
medewerker C1-C3 DGH  in contractueel verband voor onbepaalde duur uit de wervingsreserve 
administratief medewerker. 
 
Het zonecollege gaat akkoord met de aanstelling van 1 voltijds administratief medewerker  
C1-C3 DGH in contractueel verband voor onbepaalde duur  uit de wervingsreserve 
administratief medewerker en duidt na geheime stemming 1 administratief medewerker aan uit 
de wervingsreserve voor administratief medewerker. 
 
 

14. Het zonecollege valideert het arbeidsongeval van het betrokken personeelslid. 

 

15. Het zonecollege keurt de wijziging de aanvragen tot loopbaanonderbreking goed. 

 

16. Het zonecollege keurt de wijziging van de weddeschaal van het betrokken 

personeelslid goed. 

 

17. Varia 

 

1.  Vastleggen datum zonecollege voor bespreking begrotingswijziging 2016 en 

  begroting 2017-2019 

 

Het zonecollege stelt de datum vast op 1 september 2016 voor de bespreking van de 

begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017-2019. 

 

2. Ostend Fire Games 

 

Het zonecollege neemt akte van de organisatie van de Ostend Fire Games op 27 augustus 

2016 door post Oostende. 

 

Het zonecollege gaat akkoord met  de deelname door personeelsleden als dienstactiviteit. 

 

3. Aanwervingscampagne brandweervrijwilligers 

 

Het zonecollege neemt akte van de start van de federale aanwervingscampagne en de 

verdere bekendmaking van de campagne via diverse kanalen door de zones in West-

Vlaanderen. 

 

4. Aanvraag tot repatriëring van een personeelslid met een zonale ambulance 

 

Het zonecollege gaat niet akkoord met de vraag om een zonale ambulance ter beschikking 

te stellen voor de repatriëring van een personeelslid uit post Oostkamp van Frankrijk naar 

België. 

 

 

 
 
 

 

 


