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Lijst beslissingen zoneraad 29 januari 2018 

  

Openbare zitting  

1. De zoneraad keurde het verslag van de openbare zitting van de zoneraad van 18 

december 2017 goed. 

 

2. Toetreden van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen bij Netwerk Brandweer. 

De zoneraad keurde de toetreding van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen tot Netwerk 

Brandweer definitief goed. Burgemeester Jan de Keyser is aangeduid als plaatsvervanger 

van de zonevoorzitter voor de Brandweerraad en de zoneraad is akkoord dat kpt. Marc De 

Langhe, plaatsvervanger is voor de Zonecommandant voor die vergadering. De 

afgevaardigden en hun plaatsvervangers kregen het mandaat om te beslissen over de 

goedkeuring van het beleidsplan 2018-2019, de begroting 2018, de gewogen stemming en 

het huishoudelijk reglement van Netwerk Brandweer tijdens de Brandweerraad van 6 februari 

2018 

 

3. Jaaroverzicht aantal interventies 

De zoneraad nam kennis van de statistiek van de interventies in 2017. 

 

4. Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging 2017 en begroting 2018. 

De zoneraad nam kennis van het besluit van 11 december 2017 van de Gouverneur van de 

Provincie West-Vlaanderen betreffende de goedkeuring van de zonale begrotingswijziging 

2017, vastgesteld bij besluit van de Zoneraad van 27 oktober 2017. De zoneraad nam 

eveneens kennis van het besluit van 20 december 2017 van de Gouverneur van de Provincie 

West-Vlaanderen betreffende de goedkeuring van de zonale begroting 2018, vastgesteld bij 

besluit van de Zoneraad van 27 oktober 2017. 

 

5. Aankoop 20 persluchttoestellen op basis van raamcontract FOD Binnenlandse Zaken 

– Goedkeuren bestek en wijze van gunnen 

Het bestek II/MAT/A12-303-12 en de raming voor de opdracht “Aankoop van 20 

persluchttoestellen”, op basis van het raamcontract FOD BiZa, werd goedgekeurd. De 

raming bedraagt 34.617,00 euro, excl. btw of 41.886,57 euro, incl. btw.  

 

6. Aankoop van 4 dienstvoertuigen op basis van raamcontract FORCMS- Goedkeuren 

bestek en wijze van gunnen 

Het raamcontract FORCMS-VV-067 perceel 2, van de aankoopcentrale van de federale 

overheid, en de raming voor de opdracht “Aankoop van 4 dienstvoertuigen” werd  

goedgekeurd. De raming bedraagt 75.212,23 euro, excl. btw of 91.006,80 euro, incl. btw. 
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7. Aanpassing en vastleggen operationeel kader vrijwillig brandweerpersoneel en 
vrijwillig ambulancepersoneel – niet-brandweerman 
De zoneraad is akkoord om 25 plaatsen voor vrijwillig ambulancepersoneel bij te voorzien in 
het kader van de uitbouw van een ambulancepost in Jabbeke. De zoneraad is ook akkoord 
met het aantal plaatsen voor het vrijwillig brandweerpersoneel, keurt het aantal plaatsen voor 
het vrijwillig ambulancepersoneel (niet brandweermannen) goed en voorziet hierbij 8 
plaatsen voor coördinatoren-ambulanciers. Tot slot werd de woonplaatsverplichting voor de 
ambulancedienst in Post Jabbeke goedgekeurd. 

 

8. Aanwervingsprocedure ambulancier – vrijwilligerskader – samenstelling jury en 
inhoud van de proef. 
De zoneraad keurde de samenstelling van de jury en de inhoud van de proeven (praktisch en 
mondeling)  goed. 
 

9. Opstarten van een aanwervingsprocedure communicatieverantwoordelijke – 
informatieveiligheidsconsulent. 
De zoneraad nam kennis van de functiebeschrijving en de bijbehorende competenties en 
verklaarde de functie communicatieverantwoordelijke-informatieveiligheidsconsulent (A1a-
A3a) vacant. De zoneraad keurde de opstart van de aanwervingsprocedure voor de functie 
van communicatieverantwoordelijke- informatieveiligheidsconsulent (A1a-A3a) – contractueel 
onbepaalde duur en het proces-verbaal dat er integraal deel van uitmaakt goed. 
 
Agendapunt toegevoegd bij hoogdringendheid, conform art. 46 van de wet van 15 mei 
2007 – Projectfiche m.b.t. het te besteden krediet van het Seveso-fonds voor de 
aankoop van interventiepakken - Goedkeuring. 
Twee derden van de aanwezige leden van de zoneraad gingen akkoord met de toevoeging 
van dit agendapunt bij hoogdringendheid. De zoneraad keurde de projectfiche m.b.t. de 
besteding van de kredieten van het Seveso-fonds met voorstel om dit te gebruiken voor de 
aankoop van interventiepakken goed.  

 

 

 

Gesloten zitting 

 

1. De zoneraad keurde het verslag van de geheime zitting van de zoneraad van 18 

december 2017 goed. 

 

2. Aanwerving deskundigen brandpreventie in een contract van onbepaalde duur. 

Betrokkenen werden aangesteld in de functie van deskundige brandpreventie B1 -B3  in 

een voltijds contract van onbepaalde duur, ingaand vanaf 1 februari 2018 (of later rekening 

houdend met de opzegtermijn) 

 

3. Vrijwillig ontslag 

De zoneraad keurde het vrijwillig ontslag van betrokkene goed. 

 

 
 
 


