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Lijst beslissingen zonecollege 04 september 2017 

 

1. Het verslag van het zonecollege van  17 juli  2017 werd goedgekeurd. 
 

 
2. Begrotingswijziging 1 2017 

 

Het zonecollege stelt de begrotingswijziging 1 van het dienstjaar 2017 vast.  
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
 

3. Vaststellen begroting 2018 
 

Het zonecollege stelt de begroting voor het dienstjaar 2018 vast. 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
   

4. Kennisnemen goedkeuren jaarrekening 2016 
 

Het zonecollege neemt kennis van het besluit van dhr. Carl Decaluwé, Gouverneur, van 24 
juli 2017 waarmee  het zonebesluit van 3 april 2017 houdende het vaststellen van de 
jaarrekening 2016 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen goedgekeurd wordt. 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad.  
 

5. Raamovereenkomst juridische dienstverlening – niet gunnen 
 

In het college van 12 juni 2017 werd het dossier  “Juridisch advies - raamcontract - 
voorwaarden en wijze van gunnen – goedkeuring” voorgelegd. 
Het is onmogelijk om de kandidaten op basis van het toen voorgelegde bestek op een gelijke 
wijze te beoordelen. 
Het zonecollege gaat akkoord om die opdracht “juridisch advies” niet te gunnen.  
 

6. Raamcontract juridische dienstverlening –bestek en  wijze van gunnen – goedkeuring  
 

Het bestek met nr 2017/011bis en de raming voor de opdracht “Juridisch advies “ opgesteld 
door Zone 1 wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 
het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 
 

7. Aankoop 4 interventievoertuigen OFF 2 en OFF 3 - gunning 

 
Het zonecollege neemt kennis van de gunning voor de  aankoop van 4 interventievoertuigen 
OFF2 en OFF3. 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
 

8. Toetreding tot de raamovereenkomsten van Farys voor kledij 
 

Het zonecollege keurt de toetreding tot de raamovereenkomsten van Farys voor kledij goed. 
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9. Toetreding tot de raamovereenkomsten van Farys voor ongediertebestrijding 
 

Het zonecollege keurt de toetreding tot de raamovereenkomsten van Farys voor 
ongediertebestrijding goed. 
 

10. Toetreding tot de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor ICT  
 

Het zonecollege keurt de toetreding tot de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor ICT 
goed. 

 
11. Onderhoud en nazicht sectionale poorten – bestek en wijze van gunnen 

 

Het zonecollege neemt kennis van het bestek en de wijze van gunnen voor het onderhoud 
en nazicht sectionale poorten. 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
 

12. Goedkeuren kasnazicht voor de maand juni 2017 
 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand juni 2017 met een verantwoord 
vermogen van 7.056.461,08 euro goed. 

 
13. Goedkeuren kasnazicht voor de maand juli 2017 

 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand juli 2017 met een verantwoord 

vermogen van 5.420.617,89 euro goed. 

14. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 
 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 31 tot en met 35 dienstjaar 2017 voor een totaal 
bedrag van 6.386.561,42 euro vast en geeft opdracht aan de bijzonder rekenplichtige om in 
te staan voor de uitbetaling ervan. 
 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 
434.873,54 euro voor de nummers 459 tot 574 dienstjaar 2017 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 
138.857,78 euro voor de bestelbonnen 1139 tot 1305 dienstjaar 2017 vast. 
  

15. Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzonder 
rekenplichtige  
 

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

16. Goedkeuring arbeidsreglement operationeel personeel  
 

Het zonecollege neemt kennis van het arbeidsreglement operationeel personeel. 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
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17. Vacantverklaring en vastleggen van de wervingsreserve van administratief 
medewerker financieel en diverse taken en aanstelling van 2 administratief 
medewerkers – diverse taken in een contract van onbepaalde duur (C1-C3) 
 

Het zonecollege neemt kennis van de vacantverklaring en het vastleggen van de 
wervingsreserve van administratief medewerker financieel en diverse taken en aanstelling 
van 2 administratief medewerkers – diverse taken in een contract voor onbepaalde duur  
(C1-C3). 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
  

18. Vacantverklaring van een functie van administratief medewerker – dispatcher en 
aanstelling van een administratief medewerker – dispatcher in een contract van 
bepaalde duur (met kans op verlenging)  
 

Het zonecollege neemt kennis van de vacantverklaring van een functie van administratief 
medewerker – dispatcher en aanstelling van een administratief medewerker – dispatcher in 
een contract van bepaalde duur (met kans op verlenging). 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
 

19. Vacantverklaring van een bijkomende functie van korporaal beroepskader en 
bevordering van korporaals – beroepskader  
 

Het zonecollege keurt de vacantverklaring van een bijkomende functie van korporaal 
beroepskader en de bevordering van korporaals beroepskader goed. 
Er bevorderen 31 personeelsleden in de functie van korporaal in het beroepskader vanaf  
01 september 2017. 
 

20. Vacantverklaring van een bijkomende functie van korporaal vrijwilligerskader en 
bevordering van korporaals – vrijwilligerskader 
 

Het zonecollege keurt de vacantverklaring van een bijkomende functie van korporaal 
vrijwilligerskader en de bevordering van korporaals vrijwilligerskader goed. 
Er bevorderen 14 personeelsleden in de functie van korporaal in het vrijwilligerskader vanaf 
01 september 2017. 
 

21. Vacantverklaring van 2 functie van adjudant – beroepskader en opstart van de 
bevorderingsprocedure adjudant beroepskader 
 

Het zonecollege neemt kennis van de vacantverklaring van 2 plaatsen van adjudant in het 
beroepskader en van de opstart van de bevorderingsprocedure adjudant beroepskader. 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
 

22. Arbeidsongevallen 

 
Het college neemt kennis van de arbeidsongevallen van betrokkenen en consolideert deze. 

23. Benoeming beroepspersoneel 

 
Het college benoemt betrokkene in de graad van luitenant vanaf 1 september 2017. 

24. Loopbaanonderbreking 

 
Het college neemt kennis van de loopbaanonderbreking van betrokkene. 
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25. Pensioen 

 

Het college neemt kennis van de pensioenaanvraag van betrokkene.  

Dit wordt voorgelegd aan de zoneraad. 

26. Ontslag van ambtswege vrijwillig brandweerpersoneel 

  

Het college neemt kennis van het ontslag van ambtswege van betrokkenen.  

27. Vastleggen agenda zoneraad 18 september 2017 
 

Het zonecollege stelt de agenda vast voor de zoneraad van 18 september 2017. 
 

28. Varia: 
 
1. Fire For Life 5

de
 editie op 23 december 2017 

 

  Het zonecollege keurt de deelname van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen aan de  
  actie Fire For Life 5

de
 editie op 23 december 2017 goed. 

 
2. Intrekken besluit zonecollege van 17 juli 2017 en afsluiten  
  verzekeringsovereenkomsten voor Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen –  
  vaststellen bestek en wijze van gunnen 
 

  Het zonecollege trekt het besluit van 17 juli 2017 met betrekking tot het vaststellen van  
  het bestek en de wijze van gunnen voor “afsluiten verzekeringsovereenkomsten voor  
  Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen” in. 
  Het zonecollege stelt de lastvoorwaarden zoals voorzien in het bijzonder bestek  
  2017/001 tot het “afsluiten verzekeringsovereenkomsten voor de Hulpverleningszone 1  
  West-Vlaanderen” en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de  
  overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten vast. 


