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Lijst beslissingen zonecollege 02 oktober 2017 

 

1. Het verslag van het zonecollege van  04 september  2017 werd goedgekeurd. 

 
 

2. Goedkeuren kasnazicht voor de maand augustus 2017 
 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand augustus 2017 met een verantwoord 
vermogen van 5.168.430,12 euro goed. 

 
3. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 36  tot en met 39 dienstjaar 2017 voor een totaal 
bedrag van 3.599.836,26 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 
369.245,55 euro voor de nummers 575 tot 655 dienstjaar 2017 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 
188.415,57 euro voor de bestelbonnen 1306 tot 1485 dienstjaar 2017 vast. 
  

4. 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. 
 

5. Toetreden hospitalisatieverzekering GSD-V  
 

Het zonecollege verleent gunstig advies aan het dossier “Instappen hospitalisatieverzekering 
GSD-V voor de periode 2018-2021. 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

6. Toelating tot de stage van brandweermannen/ambulanciers – beroepspersoneel - 
goedkeuring 
 

Het zonecollege neemt kennis van de aanstelling van 11 geslaagde kandidaten als stagiair-
brandweerman/-ambulancier binnen het beroepskader van Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen. De startdatum word vastgelegd rekening houdend met hun opzegtermijn. 
Het zonecollege neemt kennis van het feit dat de niet-geslaagde kandidaten hun plaats op 
de wervingsreserve behouden. Bij de volgende aanwervingsronde krijgen ze de kans om de 
testen in het kader van medische geschiktheid te herhalen. 
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7. Vacantverklaring functie sergeant – beroepskader en toelating tot de 
bevorderingsstage  
 

Het zonecollege keurt de vacantverklaring van 1 plaats voor de functie van sergeant – 
beroepskader goed en betrokkene wordt toegelaten tot de bevorderingsstage van sergeant 
met ingang van 1 oktober 2017.. 
 

8. Aanwervingen administratief personeel: vastleggen objectieve criteria voor 
toepassing niveau- of capaciteitstest 
 

Het zonecollege keurt het goed dat voor aanwervingsprocedures bij knelpuntfuncties op 
niveau A en B de diplomavereiste voor dat niveau kan geschrapt worden. 
Het schrappen van de diplomavereiste dient steeds bij de vacantverklaring en opstart van de 
aanwervingsprocedure voorgelegd te worden aan zoneraad. Een kandidaat komt dan in 
aanmerking voor de vacature, indien hij of zij voldoet aan de vereiste inzake relevante 
beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest. 
 

9. Aanpassing kader administratief personeel – voorleggen aan de zoneraad 
 

Het zonecollege neemt kennis van de aanpassing aan de personeelsformatie. 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

10. Vacantverklaring en opstart van een aanwervingsprocedure van een ICT-medewerker 
(B1 – B3) – voorleggen zoneraad  
 

Het zonecollege neemt kennis van de functiebeschrijving en de competenties van een ICT-
medewerker (B1-B3). 
Het zonecollege neemt kennis van het proces-verbaal (dat integraal deel uitmaakt van het 
besluit) en van het voorstel om dit samen met de vacantverklaring, de opstart van de 
aanwervingsprocedure van ICT-medewerker en de bijkomende voorwaarden voor te leggen 
aan de zoneraad. 
 

11. Cumulatie van beroepsactiviteiten divers operationeel personeel – Goedkeuring 
 

Het zonecollege neemt kennis van de cumulatie van beroepsactiviteiten van diverse 
personeelsleden. De cumulatie van de beroepsactiviteiten wordt goedgekeurd voor een 
periode van 4 jaar. 
 

12. Arbeidsongevallen 

 
Het zonecollege neemt kennis van de arbeidsongevallen van betrokkenen en consolideert 

deze. 

13. Verlenging stagecontract 
 

Het zonecollege verlengt de stage van betrokkene als vrijwillig kapitein van 01 mei 2016 tot 
en met 30 april 2018. 
 

14. Benoeming vrijwilligerskader 
 

Het zonecollege benoemt betrokkene in de graad van vrijwillig kapitein vanaf  01 september 
2017. 
 

15. Benoeming beroepspersoneel 

 
Het zonecollege benoemt betrokkenen in de respectievelijke graad vanaf 1 september 2017. 
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16. Loopbaanonderbreking 

 
Het zonecollege neemt kennis van de loopbaanonderbreking van betrokkene. 

17. Vrijwillig eervol ontslag 

  

Het zonecollege neemt kennis van het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene.  

18. Varia: 
 
1. Voorstel datum bijkomende zoneraad 
 

  Het zonecollege stelt als datum 18 december 2017 vast voor een bijkomende zoneraad. 
 

Agendapunt bij hoogdringendheid: Aankoop planningssoftware en tijdsregistratiesysteem 
(hardware en software) – Gunning 

 
Het zonecollege gunt de opdracht “Aankoop planningssoftware en tijdsregistratiesysteem 
(hardware en software), beschreven in bestek 2017/17 aan Ortec Belgium BVBA voor de 
eenheidsprijzen vermeld in hun offerte. De uitgave bedraagt 174.041,00 euro excl. btw. 

 


