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Lijst van beslissingen zonecollege 19 februari 2018 

 

1. Het verslag van het zonecollege van 15 januari 2018 wordt goedgekeurd. 
 

2. Multidisciplinaire controle woonkwaliteit huurwoningen in drie afgebakende zones in 
Westende-bad -goedkeuring 
Dit punt is verdaagd naar een volgende zitting van het college. 
 

3. Aankoop van 20 persluchttoestellen op basis van raamcontract FOD Binnenlandse 
Zaken – Gunning 
Het zonecollege gunt de opdracht op basis van het raamcontract FOD Binnenlandse Zaken, 
beschreven in bestek II/MAT/A12-303-12, aan de firma DRÄGER SAFETY BELGIUM SA, 
voor de eenheidsprijzen vermeld in hun offerte. 
 

4. Aankoop van 4 dienstvoertuigen op basis van raamcontract FORCMS-Gunning 
Het zonecollege gunt de opdracht op basis van het raamcontract FORSMS-VV-067 perceel 2, 
aan de firma D’Ieteren nv, voor de eenheidsprijzen vermeld in hun offerte. 
 

5. Aankoop en montage van 29 nachtsirenes op brandweervoertuigen – Gunning 
Het zonecollege gunt de opdracht aan de meest voordelige firma, nl. de firma Fire Technics 
nv, voor de eenheidsprijzen vermeld in hun offerte 201/2387. 
 

6. Toetreding tot softwarepakket TOPdesk – Goedkeuring 
Het zonecollege keurt het toetreden tot het softwarepakket TOPdesk van de firma TOPdesk 
Belgium goed. Dit verloopt via het raamcontract van Stad Brugge en geldt voor volgende 
modules: 

- Meldingenbeheer: het registreren en opvolgen van defectmeldingen. Het gebruik van 
deze module zal de emailoverlast sterk doen dalen; 

- Middelenbeheer: beheren en opvolgen van materiaalvoorraden; 
- Selfservice portal: mobiele applicatie voor alle personeelsleden van de zone voor 

opvolgen meldingen en beheer ter beschikking gestelde middelen; 
- Wijzigingsbeheer: ontwerpen van processen binnen de organisatie (vb.: flow 

bestelling kledij); 
- Projectbeheer: tool voor het opvolgen van projecten (vb.: aankoop voertuig); 
- Contractbeheer: registratie van raamovereenkomsten waarvan gebruik gemaakt 

wordt, bijhouden van afnames en rapportage; 
- Bestelbeheer: webshop voor bestelling vanuit de posten; 
- Reserveringenbeheer: reservering lokalen en oefenmaterieel; 
- Gebouwenbeheer: beheer en onderhoud van kazernes; 
- Meerjarenplanning: opmaak begroting; 

 
7. Verkoop afgeschreven rollend materieel 

Het zonecollege is akkoord om via een online veiling door het online-veilingkantoor BVA-
Auctions, volgend afgeschreven materieel te koop aan te bieden: 

- 2 ziekenwagens 
- 3 materiaalwagens met kastopbouw 
- 2 personenwagens 
- 2 bestelwagens 
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8. Vaststellen tarieven verbruiksgoederen bij verhaalbare interventies brandweer 2018 
Het zonecollege stelt jaarlijks in uitvoering van art. 3.2. van het besluit van de zoneraad van 5 
december 2016, de tarievenlijst van de verbruiksgoederen die bij brandweerinterventies worden 
gebruikt vast. 
 
9. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 
Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 58 tot en met 62 dienstjaar 2017 voor een totaal bedrag 
van 1.509.236,82 euro en de mandatenlijsten 01 tot en met 03 dienstjaar 2018 voor een totaal 
bedrag van 3.728.588,41 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  
116.984,93 euro voor de nummers 978 tot 1011 dienstjaar 2017 vast voor de gewone dienst 
Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 
278.153,80 euro voor de nummers 18 tot 88 dienstjaar 2018 vast voor de gewone dienst. 
 
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 11.238,25 euro 
voor de bestelbonnen 2085 tot 2103 dienstjaar 2017 vast. 
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 437.762,42 
euro voor de bestelbonnen 01 tot 284 dienstjaar 2018 vast. 
 
10. 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. 
 

11. Kennisname van de resultaten van de bevorderingsprocedure luitenant – 
vrijwilligerskader en vastleggen van de bevorderingsreserve 

Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure en legt de 
bevorderingsreserve vast. 
 
12. Vacant verklaren van 2 functies van sergeant-beroepskader en goedkeuring van de 

wijze van invulling 
Het zonecollege verklaart 2 plaatsen van sergeant - beroepspersoneel open en keurt de werkwijze 
om deze in te vullen goed. 
 
13. Cumulatie van beroepsactiviteiten operationeel brandweerpersoneel– goedkeuring   
De cumulatie van de beroepsactiviteiten van betrokkene wordt goedgekeurd. 
 
14. Arbeidsongevallen 
Het zonecollege neemt kennis van de arbeidsongevallen van betrokkenen en consolideert ze. 
 
15. Loopbaanonderbreking 
Het zonecollege is niet akkoord met de aanvraag van de volledige loopbaanonderbreking van 
01/04/2018 t.e.m. 31/11/2018 van betrokkene van post Knokke-Heist, omwille van de werking van 
de dienst. Het zonecollege is akkoord met de volledige loopbaanonderbreking en met de aanvraag 
voor volledige loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof van betrokkenen. 
 
16. Opschorten benoeming vrijwilligerskader 
Het college is akkoord met de opschorting van de benoemingen van 3 vrijwillige 
brandweermannen en van een, vrijwillig sergeant  
 
17. Vrijwillig eervol ontslag 
Het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene wordt voorgelegd aan de zoneraad. 
 
18. Vrijwillig ontslag 
Het vrijwillig eervol ontslag van betrokkenen wordt voorgelegd aan de zoneraad. 
 


