
 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp 

 
 
 

 
 

Lijst beslissingen zonecollege 20 november 2017 

 

1. Het verslag van het zonecollege van  27 oktober  2017 werd goedgekeurd. 

 
2. Kennisname validatie beleidsverklaring inzake welzijn op het werk Hulpverleningszone 

1 West-Vlaanderen 
 

Het zonecollege neemt kennis van de beleidsverklaring inzake welzijn op het werk van 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 

 
3. Princiepsvraag: openen ambulancedienst in Jabbeke 

 

Het zonecollege gaat akkoord met de princiepsvraag over het opstarten van een 
ambulancedienst in de gemeente Jabbeke. 
  

4. Aankoop 11 persluchttoestellen en maskers via raamcontract FOD Binnenlandse 
Zaken  – Goedkeuren bestek en wijze van gunnen 
  

Het zonecollege neemt kennis van het bestek II/MAT/A12-303-12 en de wijze van gunnen 
voor de aankoop van 11 persluchttoestellen en maskers via raamcontract FOD Binnenlandse 
Zaken. 
Dit mag worden voorgelegd aan de zoneraad. 
 

5. Aankoop van een multifunctionele autopomp op basis van raamcontract FOD 
Binnenlandse Zaken – Goedkeuren bestek en wijze van gunnen 
 

Het zonecollege neemt kennis van het bestek II/MAT/A26-284-11 perceel 1 en de wijze van 
gunnen voor de aankoop van een multifunctionele autopomp op basis van het raamcontract 
FOD Binnenlandse Zaken. 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

6. Aankoop van werk- en interventiekledij en ambulancekledij via raamcontracten 
Hulpverleningszone Midwest en FOD Binnenlandse Zaken – Gunning 
 

Het zonecollege gunt de aankoop van interventie- en werkkledij en ambulancekledij op basis 
van de eenheidsprijzen via de raamcontracten van Hulpverleningszone Midwest en FOD 
Binnenlandse Zaken.  
De totale uitgave voor werk- en interventiekledij bedraagt 68.744,20 euro incl BTW. 
De totale uitgave voor ambulancekledij bedraagt 41.390,60 euro incl. BTW. 
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7. Aankoop van werk-, interventie- en ambulancekledij op basis van aanvaarde factuur 
voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone – Gunning  
 

Het zonecollege gunt de aankoop van veiligheidsschoenen op basis van de eenheidsprijzen 
aan de firma Condor Safety bvba, Kommebeekstraat 44 te 8930 Menen. 
De totale uitgave bedraagt 19.902,08 voor veiligheidsschoenen laag model en 19.980,97 
euro incl BTW voor veiligheidsschoenen hoog model. 
 

8. Aankoop ziekenwagen met automatisch laadsysteem op basis van raamcontract – 
Gunning 
 

Het zonecollege gunt de aankoop van een ziekenwagen met automatisch laadsysteem op 
basis van de eenheidsprijzen aan de firma Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 
Wavre. 
De totale uitgave bedraagt 163.777,01 euro incl. BTW. 
 

9. Jaarcontract voor het LCO2-reinigen van de brandkledij op basis van aanvaarde 
factuur – Gunning  
 

Het zonecollege gunt het jaarcontract voor het LCO2-reinigen van de brandkledij op basis 
van de eenheidsprijzen aan Decontex, Vaartdijkstraat 19C te 8200 Brugge. 
De totale uitgave bedraagt 21.616,65 euro BTW incl. 
  

10. Vraag tot verhoging fietsvergoeding woon/werkverkeer 
 

Het zonecollege keurt de verhoging van de fietsvergoeding niet goed. 
Er dient nog bijkomend onderzoek te gebeuren. 
 

11. Goedkeuren kasnazicht voor de maand oktober 2017  
 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand oktober 2017 met een verantwoord 
vermogen van 6.258.546,46 euro goed. 
 

12. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 
 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 44  tot en met 47 dienstjaar 2017 voor een totaal 
bedrag van 3.472.889,06 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 
799.002,74 euro voor de nummers 755 tot 808 dienstjaar 2017 vast. 
 
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 
164.258,31 euro voor de bestelbonnen 1665 tot 1782 dienstjaar 2017 vast. 
 

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

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

14. Toewijzen overheidsopdracht “Afsluiten verzekeringsovereenkomsten voor de 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

 
Het zonecollege wijst de overheidsopdracht “afsluiten verzekeringsovereenkomsten voor de 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen” voor 4 percelen toe aan Ethias nv Verzekeringen 
voor de totaalprijs van 527.044,58 euro. 
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15. Toelating tot de stage vrijwillig brandweerman/-vrouw - vrijwilligerskader 
 

Het zonecollege stelt de kandidaten die geslaagd zijn voor de medische proeven aan als 
stagiair-brandweerman/-vrouw binnen het vrijwilligerskader van Hulpverleningszone 1  
West-Vlaanderen met als startdatum 01 januari 2018. 
 

16. Vacant verklaren van een functie van diensthoofd brandpreventie en opstart van de 
aanwervingsprocedure 
 

Het zonecollege neemt kennis van de vacantverklaring en opstart aanwervingsprocedure 
diensthoofd brandpreventie (A1-A3). 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

17. Goedkeuring kandidatenlijst deskundige brandpreventionist (B1-B3) 
 

Het zonecollege keurt de kandidatenlijst van de aanwervingsprocedure van deskundige 
brandpreventionist (B1-B3) goed. 
 

18. Goedkeuring kandidatenlijst deskundige ICT-medewerker (B1-B3) 
 

Het zonecollege keurt de kandidatenlijst van de aanwervingsprocedure van deskundige  
ICT-medewerker (B1-B3) goed. 
 

19. Vastleggen van de nominatieve jury van de bevorderingsprocedure van luitenant - 
vrijwilligerskader 
 

Het zonecollege keurt de nominatieve samenstelling van de jury van de 
bevorderingsprocedure van luitenant – vrijwilligerskader goed. 
 

20. Vacant verklaren van 2 functies van administratief medewerkers – financieel en 
voorstel aanstelling van 2 administratief medewerkers – financieel  
 

Het zonecollege neemt kennis van de vacantverklaring van 2 functies van administratief 
medewerkers – financieel en van het voorstel tot aanstelling van 2 administratief 
medewerkers – financieel. 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

21. Arbeidsongevallen 

 

Het zonecollege neemt kennis van de arbeidsongevallen van betrokkenen en consolideert 

deze. 

22. Benoeming beroepspersoneel 

 

Het zonecollege benoemt betrokkenen in de graad van sergeant vanaf 01 oktober 2017 en 

betrokkene in de graad van sergeant vanaf 01 november 2017. 

23. Benoeming vrijwilligerskader 
 

Het zonecollege benoemt betrokkenen in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier 
vanaf 01 november 2017. 
Het zonecollege benoemt betrokkenen in de graad van vrijwillig sergeant vanaf 01 oktober 
2017. 
 

24. Loopbaanonderbreking 

 

Het zonecollege neemt kennis van de loopbaanonderbreking van betrokkenen. 
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25. Ontslag van ambtswege vrijwillig brandweerpersoneel 
 

Het zonecollege neemt kennis van het ontslag van ambtswege van betrokkene. 
 

26. Pensioen 
 

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

27. Verlenging stagecontract vrijwillig hulpverlener - ambulancier 
 

Het zonecollege verlengt de stagecontracten van betrokkenen als vrijwillig hulpverlener – 
ambulancier vanaf 01 november 2017. 
 

28. Vrijwillig eervol ontslag 

  

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

Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 

29. Vrijwillig ontslag 
 

Het zonecollege neemt kennis van het vrijwillig ontslag van betrokkenen.  
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

30. Verlof voorafgaand aan pensioen 
 

Het zonecollege keurt de aanvraag van verlof voorafgaand aan pensioen van betrokkenen 
goed. 
 

31. Varia: 
 
1. Interventies op zee 
 

Het zonecollege neemt kennis van het antwoord van de gouverneur van West-Vlaanderen 
met betrekking tot de inzet van het MIRG-team. 
 
 
 

   
 
 
 


