Lijst beslissingen zonecollege 17 juli 2017

1.

Het verslag van het zonecollege van 12 juni 2017 werd goedgekeurd.

2.

Ondernemingsplan Wobra
Het zonecollege neemt kennis met het ondernemingsplan van Wobra. Dit mag worden
voorgelegd aan de Zoneraad.

3.

Vergadering BOC 26 juni 2017 – kennisgeving verslag
Het college neemt kennis van het verslag van de bijeenkomst van het BOC op 26 juni 2017.

4.

Nieuwjaarsreceptie 2018 - princiepsbeslissing
De datum wordt vastgelegd op zaterdag 13 januari 2018. De voorzitter stelt voor om voor
2018 de medewerkers met partner uit te nodigen. Het college is akkoord om de huldiging van
de gepensioneerden los van de nieuwjaarsreceptie te organiseren, om de 2 jaar en
afwisselend met een zonale familiedag.

5.

Goedkeuren kasnazicht voor de maand mei 2017
Het college keurt het kasnazicht voor de maand mei 2017 met een verantwoord vermogen
van 5.582.192,35 euro goed.

6.

Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen
Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 26 tot en met 29 dienstjaar 2017 voor een totaal
bedrag van 2.248.275,59 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
455.853, 62 euro voor de nummers 370 tot 458 dienstjaar 2017 vast.
Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van
231.334,59 euro voor de bestelbonnen 931 tot 1138 dienstjaar 2017 vast.

7.

Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzonder
rekenplichtige
Het zonecollege viseert de bijhorende lijsten van dwangbevelen van de bijzondere
rekenplichtige en verklaart deze uitvoerbaar..

8.

Afsluiten verzekeringsovereenkomsten voor Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen:
vaststellen bestek en wijze van gunnen
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Het Zonecollege stelt de lastvoorwaarden zoals voorzien in het bijzonder bestek 2017/001 tot
het ‘Afsluiten verzekeringsovereenkomsten voor de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen’
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten vast.
Het Zonecollege stelt de gunningswijze vast bij wijze van mededingingsprocedure met
onderhandeling.
9.

Aankoop van 3 warmtebeeldcamera’s – vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen
en gunning
Het zonecollege gunt de aankoop van 3 warmtebeeldcamera’s op basis van een van FOD
Binnenlandse Zaken aan NV Drager Safety Belgium nv. De uitgave bedraagt 17.724,00 euro
excl. btw.

10. Principiële goedkeuring aanwerving IT-deskundige – Systeembeheerder en tijdelijke
detachering medewerker ICT vanuit een gemeentelijke administratie
Het college is principieel akkoord om de aanwerving van 1 VTE IT-deskundigeSysteembeheerder op B1-B3-niveau binnen de directie Bedrijfsvoering voor te leggen aan de
zoneraad in zitting van 18 september 2018 en op dat moment de aanwervingsprocedure te
concretiseren.
Het college is akkoord om een tijdelijke detachering aan te gaan met een IT-medewerker
vanuit een gemeentelijke administratie en hier de nodige gesprekken voor aan te gaan.
11. Kennisname van de resultaten van de bevorderingsprocedure van korporaal –
beroepskader en vastleggen van de wervingsreserve
Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure van
korporaal-beroepskader en legt de bevorderingsreserve hiervoor vast.
12. Kennisname van de resultaten van de bevorderingsprocedure van korporaal –
vrijwilligerskader en vastleggen van de wervingsreserve
Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure van
korporaal-beroepskader en legt de bevorderingsreserve hiervoor vast.
13. Vacantverklaring van 12 plaatsen voor de functie van brandweerman – beroepskader
Het college keurt de vacantverklaring van 12 plaatsen brandweerman/-vrouw
beroepspersoneel goed en is akkoord om de eerstvolgende kandidaten van de
wervingsreserve uit te nodigen en deel te laten nemen aan de medische proeven
georganiseerd door IDEWE.
14. Vacantverklaring van een functie van adjudant – vrijwilligerskader post Torhout en
bevordering van een adjudant
Er wordt een functie van adjudant-vrijwilligerskader voor de post Torhout vacant verklaard.
Betrokkene bevordert vanaf 1 september 2017 in de graad van adjudant.
15. Vacantverklaring van een functie van sergeant – vrijwilligerskader post Torhout en
toelating tot de bevorderingsstage van een sergeant
Er wordt een functie van sergeant-vrijwilligerskader vacant verklaard in de post Torhout.
Betrokkene wordt toegelaten tot de bevorderingsstage van sergeant-vrijwilligerskader in post
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Torhout met ingang van 1 september 2017.
16. Uitoefenen van een hoger ambt – sergeant – vrijwilligerskader post Gistel
Er wordt een functie van sergeant-vrijwilliger goedgekeurd in post Gistel. Betrokkene wordt
aangesteld in een hoger ambt van sergeant-vrijwilliger in de post Gistel. De aanstelling is
voorzien vanaf 1 augustus en is voor een periode van 6 maanden. Deze periode is eventueel
verlengbaar indien de bevorderingsprocedure van sergeant nog niet is afgerond.

17. Aanvraag wedertewerkstelling op eigen vraag
De wedertewerkstelling op eigen vraag van betrokkene wordt goedgekeurd door het
zonecollege. Dit gaat in vanaf 16 mei 2017.
18. Opschorten benoeming als vrijwilliger –l post Gistel
Het college keurt de aanvraag tot opschorting van de benoeming als vrijwillig kapitein in post
Gistel van betrokkene goed voor een periode van 1 jaar vanaf 1 september 2017.
19. Aanvraag VVP
De aanvraag van VVP van betrokkenen wordt goedgekeurd.
20. Arbeidsongevallen
Het college neemt kennis van de arbeidsongevallen van betrokkenen en consolideert deze.
21. Benoeming beroepspersoneel
Het college benoemt betrokkenen in de graad van sergeant vanaf 1 juli 2017.
22. Loopbaanonderbreking
Het college neemt kennis van de loopbaanonderbreking van betrokkenen.
23. Pensioen
Het college neemt kennis van de pensioenaanvragen van betrokkene. Dit wordt voorgelegd
aan de zoneraad.
24. Vrijwillig eervol ontslag
Het college neemt kennis van het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene. Dit wordt
voorgelegd aan de zoneraad.
25. Eervol ontslag beroepskader
Het college neemt kennis van dit eervol ontslag in het beroepskader van betrokkene. Dit
wordt voorgelegd aan de zoneraad.
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