Lijst van beslissingen zonecollege 12 juni 2017
1.

Het verslag van het zonecollege van 8 mei 2017 wordt goedgekeurd.

2.

Organisatie dienst preventie
Het college opteert ervoor piste 5 verder uit te werken.

3.

Overeenkomst met apb Vonk – goedkeuring
Het college keurt de overeenkomst met apb Vonk goed.

4.

Goedkeuren kasnazicht voor de maand april 2017
Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand april 2017 met een verantwoord vermogen
van 6.459.634,98 euro goed.
Vanaf 01 juli 2017 zal de burgemeester van Oostkamp, de heer Jan de Keyser, het maandelijks
kasverslag met de bijzonder rekenplichtige ondertekenen.

5.

Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen
Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 17 tot en met 25 dienstjaar 2017 voor een totaal bedrag
van 6.000.495,79 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
459.752,34 euro voor de nummers 247 tot 369 dienstjaar 2017 vast.
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 372.317,34 euro
voor de bestelbonnen 645 tot 930 dienstjaar 2017 vast.

6. 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
7.

Juridisch advies – raamcontract – voorwaarden en wijze van gunnen – goedkeuring
Het bestek met nummer 2017/011 en de raming voor de opdracht “Juridisch advies”, opgesteld door
Zone 1 wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen
van werken, leveringen en diensten en de opdracht wordt gegund bij wijze van een
onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

8.

Vacantverklaring van de functies van korporaal – beroepskader en vrijwilligerskader
Het college verklaart 30 plaatsen voor korporaal in het beroepskader vacant en 34 in het
vrijwilligerskader.

9.

Aanwervingsprocedure brandweerman/-vrouw vrijwilliger – vacantverklaring, goedkeuring
van de opstart en goedkeuring om de samenstelling van de jury en inhoud van de proef voor
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te leggen aan de zoneraad
Het college verklaart 48 functies in de graad van brandweerman/-vrouw vrijwilligerskader vacant.
Het college neemt kennis van de aanwervingsvoorwaarden, de timing en bekendmaking van de
aanwervingsprocedure van vrijwillig brandweerman/-vrouw.
Het college neemt kennis van de inhoud van de proef en samenstelling van de jury en is akkoord
om dit voor te leggen aan de zoneraad van 3 juli 2017.
Het college keurt de opstart van de aanwervingsprocedure van vrijwillig brandweerman/-vrouw
goed.
10. Goedkeuring van de kandidatenlijst van de aanwervingsprocedure van administratief
medewerker C1 –C3
Het college keurt de kandidatenlijst van de aanwervingsprocedure van administratief medewerker
C1 –C3 goed.
11. Verder inschakelen van Pieter Haesbrouck ter vervanging van de secretaris van de
hulpverleningszone – goedkeuring
Het college is akkoord om Pieter Haesbrouck van ARCH als vervangend secretaris/directeur
bedrijfsvoering in te schakelen voor maximaal 26 dagen. De 26 dagen dienen gespreid te worden
over de periode van de afwezigheid en dienen ingevuld te worden in de voorbereiding naar de
zonecolleges en zoneraden en tijdens de zonecolleges en zoneraden. De verlenging kan gebeuren
via een verlenging van de huidige opdracht bij Jobpunt Vlaanderen aan dezelfde voorwaarden. Het
zonecollege is akkoord om de aanstelling van Pieter Haesbrouck als secretaris van de Zoneraad en
het Zonecollege ter vervanging van Katrien Verbouw voor te leggen aan de zoneraad.
12. Toetreden raamcontract stage studenten Katholieke Hogeschool VIVES
Het zonecollege keurt de overeenkomst tussen de Katholieke Hogeschool VIVIES en
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen goed.
13. Toekennen eretitels diverse personeelsleden vanaf 2015
het zonecollege kent de betrokkenen de eretitel in hun graad toe.
14. Opschorten benoeming als vrijwilliger
Het college is akkoord met de opschorting van de benoeming als vrijwilliger van betrokkene.
15. Opschorten benoeming als vrijwilliger
Het college is akkoord met de opschorting van de benoeming als vrijwilliger van betrokkene.
16. Opschorten benoeming als vrijwilliger
Het college is akkoord met de opschorting van de benoeming als vrijwilliger van betrokkene.
17. Opschorten benoeming als vrijwilliger
Het college is akkoord met de opschorting van de benoeming als vrijwilliger van betrokkene.
18. Benoeming
Het college benoemt diverse vrijwilligers als hulpverlener- ambulancier vanaf 01/05/2017
19. Verlenging stagecontract
Het college is akkoord om de stagecontracten van diverse vrijwilligers als hulpverlener-ambulancier
vanaf 01/05/2017 te verlengen.
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20. Ontslag van ambtswege vrijwillig brandweerpersoneel
Dit punt werd verdaagd naar een volgende zitting van het college.
21. Loopbaanonderbreking
Het college keurt de loopbaanonderbreking van betrokkenen goed.
22. Arbeidsongevallen
Het zonecollege consolideert de arbeidsongevallen van de personeelsleden in kwestie.
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