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Lijst beslissingen zoneraad 18 september 2017 

  

Openbare zitting  

1. De zoneraad keurt het verslag van de openbare zitting van de zoneraad van 03 juli 

2017 goed. 

 

2. Ondernemingsplan Wobra 

  De zoneraad neemt kennis van het ondernemingsplan Wobra. 

 

3. Begrotingswijziging 1 2017 

De zoneraad stelt de begrotingswijziging 1 van het dienstjaar 2017 vast. 

 

4. Vaststellen begroting 2018 

De zoneraad stelt de begroting voor het dienstjaar 2018 vast. 

 

5. Kennisnemen goedkeuren jaarrekening 2016  

De zoneraad neemt kennis van het besluit van dhr. Carl Decaluwé, Gouverneur, van 24 juli 

2017 betreffende het goedkeuren van het zonebesluit van 3 april 2017 houdende het 

vaststellen van de jaarrekening 2016 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 

 

6. Detachering ICT-medewerker 

  De zoneraad keurt de werkwijze en voorwaarden voor detachering van een ICT-medewerker 

vanuit het personeelskader van de steden en gemeenten behorend tot Hulpverleningszone 1 

goed. 

De zoneraad keurt de detachering van de gekozen ICT-medewerker vanaf 1 november 2017 

tot en met 31 oktober 2018 of tot wanneer een ICT-medewerker is aangeworven via een 

aanwervingsprocedure goed. 

 

7. Goedkeuring arbeidsreglement operationeel personeel 

De zoneraad keurt het arbeidsreglement operationeel personeel goed. 

 

8. Bevorderingsprocedure adjudant beroepskader – goedkeuring inhoud van de proef 

De zoneraad neemt kennis van de vacantverklaring en de opstart van de 

bevorderingsprocedure van adjudant – beroepskader en keurt de inhoud van het 

selectieprogramma goed.. 

 

9. Aankoop 4 interventievoertuigen OFF 2 EN OFF 3 – gunning 

De zoneraad gunt de opdracht aankoop 4 interventievoertuigen OFF 2 – OFF 3, beschreven 

in het raamcontract FORCMS-VV-076 – Perceel 1, aan General Motors Belgium NV.  

De uitgave bedraagt 65.214,04 euro excl. BTW. 
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10. Onderhoud en nazicht sectionale poorten – goedkeuren bestek en wijze van gunnen 

De zoneraad keurt het bestek JB/2017/001 en de raming voor de opdracht “Onderhoud en 

nazicht sectionale poorten diverse locaties Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen goed. 

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. 

 

 

 

Gesloten zitting 

 

1. De zoneraad keurt het verslag van de geheime zitting van de zoneraad van 03 juli 

2017 goed. 

 

2. 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) 

De zoneraad neemt kennis van de vacantverklaring van de functie van administratief 

medewerker – dispatcher (C1 – C3) en keurt de aanstelling van een administratief 

medewerker – dispatcher (C1-C3) in een contract van bepaalde duur, ingaand vanaf 1 

oktober 2017 (of later rekening houdend met de opzegtermijn) en lopend tot 30 juni 2018 

(met kans op omschakeling in een contract van onbepaalde duur) goed. 

 

3. Vacantverklaring en vastleggen van de wervingsreserves van administratief 

medewerker – financieel en diverse taken en aanstelling van 2 administratief 

medewerker – diverse taken in een contract van onbepaalde duur (C1-C3) 

De zoneraad neemt kennis van een bijkomende vacantverklaring van een plaats voor 

administratief medewerker C1-C3 – diverse taken en van de resultaten van de 

aanwervingsprocedure van administratief medewerker – diverse taken en administratief 

medewerker – financieel. 

De zoneraad legt de wervingsreserves met ingang van 1 oktober 2017 vast en stelt 2 

administratief medewerkers – diverse taken aan in een contract van onbepaalde duur met 

ingang van 1 oktober 2017 of rekening houdend met hun opzegtermijn. 

 

4. Pensioen 

De zoneraad keurt de pensioenaanvragen van betrokkenen goed. 

 

5. Vrijwillig eervol ontslag 

De zoneraad keurt het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene goed. 

 

6. Eervol ontslag beroepskader 

De zoneraad keurt het eervol ontslag in het beroepskader van betrokkene goed. 

 

7. Varia 

 

 

 

 

 
 


