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Lijst beslissingen zoneraad 18 december 2017 

  

Openbare zitting  

1. De zoneraad keurt het verslag van de openbare zitting van de zoneraad van 27 oktober  

2017 goed. 

 

2. Validatie beleidsverklaring inzake welzijn op het werk en het jaarlijks actieplan 2018 

  De zoneraad  valideert de beleidsverklaring inzake welzijn op het werk met als bijlage het 

jaarlijks actieplan 2018 

 

3. Aankoop 11 persluchttoestellen en maskers via raamcontract FOD Binnenlandse 

Zaken – Goedkeuren bestek en wijze van gunnen – Gunning  

De zoneraad  keurt de lastvoorwaarden en wijze van gunnen van het raamcontract FOD 

Binnenlandse Zaken, beschreven in het bestek II/MAT/A12-303-12, voor de aankoop van 

persluchttoestellen en maskers goed en gunt de opdracht voor de aankoop van 11 

persluchttoestellen, beschreven in het bestek II/MAT/A12-303-12, aan DRAGER SAFETY 

BELGIUM SA, Heide 10 te 1780 Wemmel voor de eenheidsprijzen vermeld in hun offerte. 

De uitgave bedraagt 23.037,61 euro incl. BTW. 

 

4. Aankoop multifunctionele autopomp via raamcontract FOD Binnenlandse Zaken – 

Goedkeuren bestek en wijze van gunnen – Gunning  

  De zoneraad keurt de lastvoorwaarden en wijze van gunnen van het raamcontract FOD 

Binnenlandse Zaken, beschreven in het bestek II/MAT/A26-284-11 – perceel 1, voor de 

aankoop van een multifunctionele autopomp goed en gunt de opdracht voor de aankoop van 

een multifunctionele autopomp, beschreven in het bestek II/MAT/A26-284-11 – perceel 1, 

aan VANASSCHE FFE NV, Brugse Steenweg 2 te 8531 Harelbeke voor de eenheidsprijzen 

vermeld in hun offerte. 

De uitgave bedraagt 272.646,82 euro incl. BTW. 

 

5. Vacant verklaren van een functie van diensthoofd brandpreventie en opstart van de 

aanwervingsprocedure 

De zoneraad keurt de vacantverklaring van een diensthoofd brandpreventie (A1-A3) en de 

opstart van de aanwervingsprocedure goed. 
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Gesloten zitting 

 

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

27 oktober  2017 goed. 

 

2. Vacant verklaren van 2 functies van administratief medewerkers – financieel en 

aanstelling van 2 administratief medewerkers – financieel 

De zoneraad keurt de vacantverklaring van 2 functies voor administratief medewerker  

(C1-C3) financieel goed en stelt 2 administratieve medewerkers aan in een voltijds contract 

van onbepaalde duur. 

 

3. Kennisname van de resultaten van de aanwervingsprocedure van deskundige 

ICT-medewerker (B1-B3) en opnieuw opstarten van de aanwervingsprocedure van 

ICT-medewerker (B1-B3)  

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de aanwervingsprocedure van 

deskundige ICT-medewerker (B1-B3) en start de aanwervingsprocedure van  

ICT-medewerker (B1-B3) opnieuw op met als uiterste inschrijvingsdatum 10 januari 2018. 

 

4. Kennisname van de resultaten van de aanwervingsprocedure van deskundige 

brandpreventionist (B1-B3) en vastleggen van de wervingsreserve 

De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de aanwervingsprocedure van 

deskundige brandpreventioniest (B1-B3) en legt de wervingsreserve vast. 

 

5. Pensioen 

De zoneraad  keurt de pensioenaanvraag van betrokkenen goed. 

 

6. Vrijwillig eervol ontslag 

De zoneraad keurt het vrijwillig eervol ontslag van betrokkenen goed. 

 

7. Vrijwillig ontslag 

De zoneraad keurt het vrijwillig ontslag van betrokkenen goed. 

 

8. Varia 

 

 

 

 

 
 


