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Lijst beslissingen zonecollege 18 december 2017 

 

1. Het verslag van het zonecollege van  20 november  2017 werd goedgekeurd. 

 
2. Goedkeuren kasnazicht voor de maand november 2017 

 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand november 2017 met een verantwoord 
vermogen van 5.771.029,01 euro goed. 

 
3. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

 
Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 48  tot en met 52 dienstjaar 2017 voor een totaal 
bedrag van 3.650.722,61 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 
3.850.617,86 euro voor de nummers 809 tot 899 dienstjaar 2017 vast voor de gewone dienst. 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 
2.058.070,93 euro voor de nummers 894 tot 896 dienstjaar 2017 vast voor de buitengewone 
dienst. 
 
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 
174.465,19 euro voor de bestelbonnen 1783 tot 1959 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. Aanpassen kader vrijwillig ambulancier niet-brandweerman/-vrouw en vrijwillig 
brandweerman/-vrouw – goedkeuring zoneraad 
 

Het zonecollege neemt kennis van de aanpassing van het kader vrijwillig ambulancier  
niet-brandweerman/-vrouw en vrijwillig brandweerman/-vrouw. 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

6. Vacantverklaring en opstart van een aanwervingsprocedure ambulancier - 
vrijwilligerskader 
 

Het zonecollege keurt de vacantverklaring voor 27 plaatsen voor vrijwillig ambulancier en de 
opstart van een aanwervingsprocedure ambulancier vrijwilligerskader goed. 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
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7. Toelating tot de stage vrijwillig brandweerman/-vrouw 
 

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. 
 

8. Vacantverklaring van een bijkomende functie voor adjudant beroepskader 
 

Het zonecollege keurt de vacantverklaring van een bijkomende plaats voor adjudant 
beroepskader goed. 
 

9. Kennisname resultaten van de bevorderingsprocedure van adjudant beroepskader en 
vastleggen van de bevorderingsreserve 
 

Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure van adjudant 
beroepskader en legt de bevorderingsreserve vast. 
 

10. Kennisname van de resultaten van de aanwervingsprocedure van deskundige ICT-
medewerker (B1-B3) en heropstart van de aanwervingsprocedure van deskundige ICT-
medewerker (B1-B3) – goedkeuring zoneraad 
 

Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de aanwervingsprocedure van 
deskundige ICT-medewerker (B1-B3) en van de heropstart van de aanwervingsprocedure 
van deskundige ICT-medewerker (B1-B3) met als uiterste inschrijvingsdatum 10 januari 2018. 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

11. Kennisname van de resultaten van de aanwervingsprocedure van deskundige 
brandpreventionist (B1-B3) en vastleggen van de wervingsreserve – goedkeuring 
zoneraad  
 

Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de aanwervingsprocedure van 
deskundige brandpreventionist (B1-B3) en van de vastlegging van de wervingsreserve. 
Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 
 

12. Stilzwijgende verlenging van de individuele overeenkomsten eindigend in 2015 + 2016 
+ 2017 van verschillende vrijwillige brandweermannen 

 
Het zonecollege neemt kennis van de stilzwijgende individuele overeenkomsten van 
verschillende vrijwillige brandweermannen eindigend in 2015 – 2016 en 2017. 
 

13. Specifieke vraag van een administratief medewerker voor een combinatie van functies 
 

Het zonecollege keurt de specifieke vraag van een administratief medewerker voor een 
combinatie van functies voor de periode van 6 maand goed. 
 

14. Arbeidsongevallen 

 

Het zonecollege neemt kennis van de arbeidsongevallen van betrokkenen en consolideert 

deze. 

15. Loopbaanonderbreking 

 

Het zonecollege neemt kennis van de loopbaanonderbreking van betrokkenen. 
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16. Opschorten benoeming vrijwilligerskader 
 

Het zonecollege keurt de opschorting van benoeming als vrijwillig brandweerman goed.  
 

17. Pensioen 
 

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

18. Vrijwillig eervol ontslag 

  

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

Dit mag voorgelegd worden aan de zoneraad. 

19. Varia: 
 
 
 

   
 
 
 


