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Lijst van beslissingen zonecollege 15 januari 2018 

 

1. Het verslag van het zonecollege van 18 december  2017 wordt goedgekeurd. 
 
 

2. Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 
 

Het college neemt kennis van het besluit van 20 december 2017 van de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen betreffende de goedkeuring van de zonale begroting 2018 en van het 
besluit van 11 december 2017 van de Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen betreffende 
de goedkeuring van de zonale begrotingswijziging 2017 en is akkoord om deze voor te leggen aan 
de zoneraad. 
 
 
3. Toewijzen overheidsopdracht “Afsluiten raamovereenkomst juridische diensten voor 

de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen” 
 

Het Zonecollege wijst de overheidsopdracht ‘Raamovereenkomst voor juridische diensten voor 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor de vijf percelen als volgt toe: 
- perceel 1: fiscale zaken en overheidsopdrachten: GD&A Advocaten 
- perceel 2: personeel: Publius 
- perceel 3:burgerlijk recht en verzekeringen: Crivits & Persyn cvba 
- perceel 4: omgevingsrecht: Publius 
- perceel 5: mediarecht en privacywetgeving: Rasschaert Advocaten 
 
4. Aankoop van 50 brandweerpakken op basis van raamcontract FOD Binnenlandse 

Zaken – Gunning  
 
Het zonecollege gunt de opdracht aan de firma TEXPORT, voor de eenheidsprijzen vermeld in het 
bestek II/MAT/A28-328-13-F02.  
 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
II/MAT/A28-328-13-F02. 
 
De uitgave bedraagt 45.859,00 euro, incl. btw. Dit wordt benomen op artikel 35100/124-05 G.U. 
2018. 
 
 
5. Aankoop van 2 ziekenwagens op basis van raamcontract – Gunning  
 
Het zonecollege gunt de opdracht op basis van een raamcontract van de Hulpverleningszone 1 
voor de levering van ziekenwagens voor de periode 2015-2018, aan de firma Autographe, voor de 
eenheidsprijzen vermeld in hun offerte. 
 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
03/2015. 
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De uitgave bedraagt 303.889,08 euro, incl. btw. Dit wordt benomen op artikel 35200/743-98 B.U. 
2018. 
 
 
6. Periodieke keuring van diverse installaties, toestellen en materieel – Gunning  

 
Het zonecollege gunt de opdracht beschreven in bestek JB/2017/002, aan de firma BTV, voor de 
eenheidsprijzen vermeld in hun offerte.  
 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 
JB/2017/002. 
 
De uitgave bedraagt 23.959,00 euro, btw en kosten inbegrepen, per jaar. Het contract is 3x 
verlengbaar voor de periode van 1 jaar. Dit wordt benomen op artikel 35100/124-06 G.U. 2018. 
 
7. Aankoop van 4 dienstvoertuigen op basis van raamcontract FORCMS – Goedkeuren 

bestek en wijze van gunnen 
 
Het zonecollege verleent gunstig advies. De voorwaarden en wijze van gunnen worden 
voorgelegd aan de zoneraad op 29 januari 2018. 
 
8. Aankoop van 20 persluchttoestellen op basis van raamcontract FOD Binnenlandse 

Zaken – goedkeuren bestek en wijze van gunnen. 
 
Dit dossier mag aan de zoneraad worden voorgelegd in zitting van 29 januari 2018. 
 
9. Goedkeuren kasnazicht voor de maand december  2017 
 
Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand december 2017 met een verantwoord 
vermogen van 8.447.711,41 euro goed. 
 
10. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 
 
Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 53  tot en met 57 dienstjaar 2017 voor een totaal bedrag 
van 2.781.468,72 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  
305.676 euro voor de nummers 900 tot 977 en de geboekte oninbare vorderingen dienstjaar 2017 
vast voor de gewone dienst 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 
2.686,58 voor het nummer 952 dienstjaar 2017 vast voor de buitengewone dienst. 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 
29.495.499 euro voor de nummers 1 tot 17 dienstjaar 2018 vast voor de gewone dienst. 
 
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 226.202,15 
euro voor de bestelbonnen 1960 tot 2084 dienstjaar 2017 vast. 
 
 
11. 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. 
 
 
12. Kandidatenlijst aanwervingsprocedure diensthoofd brandpreventie  

 



 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp Pagina 3 van 4 

Het zonecollege keurt de kandidatenlijst van de aanwervingsprocedure diensthoofd 
brandpreventie A1a-A3a goed. 
 
13. Kandidatenlijst aanwervingsprocedure deskundige ICT-medewerker 
 
Het zonecollege keurt de kandidatenlijst van de aanwervingsprocedure van deskundige ICT-
medewerker B1 –B3 goed. 
 
14. Goedkeuring bevordering adjudant – beroepskader  
 
De betrokkenen worden bevorderd tot de graad van adjudant binnen het beroepskader en dit met 
ingang van 1 januari 2018. 
  
15. Goedkeuring verlenging bevorderingsreserve sergeant – beroepskader  
 
De bevorderingsreserve van sergeant -beroepskader wordt verlengd tot en met 30 juni 2020. 
 
16. Vacant verklaren functies sergeant – beroepskader  
 
Het zonecollege keurt de vacant verklaring van 3 plaatsen voor de functie van sergeant –
beroepskader goed. 
 
17. Toelaten tot de bevorderingsstage – sergeant beroepskader  

 
Het zonecollege keurt de toelating tot de bevorderingsstage in de functie van sergeant -
beroepskader van betrokken personen goed. 
 
 
18. Aanwerving deskundigen brandpreventie in een contract van onbepaalde duur – 

goedkeuring   
 

Op de vorige raad hebben we de wervingsreserve goedgekeurd. Dat betekent dat we nu 
kunnen overgaan tot aanwerving van de geslaagde kandidaten 1 en 2 van de lijst. Dienst 
brandpreventie zal hier in de Siemenslaan worden ontplooid.  
 
 
19. Vacant verklaren en opstarten van een aanwervingsprocedure 

communicatieverantwoordelijke/informatieveiligheidsconsulent (A1a-A3a) – 
goedkeuring zoneraad 

 
Het college  neemt kennis van de functiebeschrijving en de competenties van een 
communicatieverantwoordelijke (A1-A3) en van het proces-verbaal (dat integraal deel uitmaakt 
van het besluit). Dit wordt samen met de vacant verklaring,  de opstart van de 
aanwervingsprocedure van een communicatieverantwoordelijke-informatieveiligheidsconsulent en 
de bijkomende voorwaarden voorgelegd aan de zoneraad van 29 januari 2018 ter goedkeuring. 

 
20. Goedkeuring van werkwijze invulling functie postoverste post Oostkamp 
 
Het zonecollege keurt de voorwaarden en werkwijze voor invulling van de functie van postoverste 
voor Post Oostkamp goed. 
 
21. Cumulatie van beroepsactiviteiten operationeel personeel en burgerpersoneel – 

goedkeuring   
 

De cumulatie van de beroepsactiviteiten van betrokkenen wordt goedgekeurd. 
 
22. Arbeidsongevallen 
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Het zonecollege neemt kennis van de arbeidsongevallen van betrokkenen en consolideert ze. 
 
23. Loopbaanonderbreking 
 
Het zonecollege is akkoord met de aanvraag voor volledige loopbaanonderbreking in het kader 
van ouderschapsverlof van één betrokkene van 1/03/2018 t.e.m. 31/03/2018. De overige 
aanvragen worden verdaagd naar een volgend college. 
 
24. Vrijwillig ontslag 
 
Het vrijwillig ontslag van betrokkene wordt voorgelegd aan de zoneraad. 
 
 
  


