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Lijst beslissingen 11 juni 2018 

1. Het college keurt het verslag van het zonecollege van 14 mei 2018 goed. 

 

2. Goedkeuren kasnazicht voor de maand mei 2018 

 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand mei 2018 met een verantwoord vermogen van 

5.590.830,93 euro goed. 

 

3. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 15 tot en met 17 dienstjaar 2018 voor een totaal bedrag 

van 1.858.933,92 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 323.537,60 

voor de nummers 353 tot 424 dienstjaar 2018 vast voor de gewone dienst.  

 

Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 146.903,08 euro 

voor de bestelbonnen 828 tot 1013 dienstjaar 2018 vast. 

 

4. 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 

 

5. Onderhoudscontract voor 3 grote debietpompen – gunning  

 

Het zonecollege keurt het onderhoudscontract voor 3 hytrans’n, op basis van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor de duur van 10 jaar goed. 

De opdracht wordt gegund aan de firma Somati Vehicles, voor de eenheidsprijzen en voorwaarden 

zoals voorzien in bestek MG/2018/2. 

 

De totaal geraamde uitgave voor deze opdracht bedraagt 75.380,00 euro, excl. btw of 91.209.80 

euro incl. btw. 

 
6. Overdracht dossier Marnix Arschoot van Stad Brugge naar Hulpverleningszone 1  

West-Vlaanderen 

 

Het Zonecollege verklaart zich akkoord met de overdracht van het dossier Marnix Arschoot van stad 

Brugge naar Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen. 
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De uitgave voor de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2018 ten bedrage van maximaal 

214.797,31 euro ten laste te nemen en te voorzien bij begrotingswijziging 1 van 2018. 

 

7. Aanpassing kader administratief personeel (technisch personeel onderhoud materiaal Civiele 

Bescherming) 

 

Het college is akkoord met de aanpassing en keurt het goed om de aanpassing aan de 

personeelsformatie voor te leggen aan de representatieve vakbonden en om de aanpassing te 

agenderen ter goedkeuring voor de zoneraad van 25 juni 2018. 

 

8. Heropstart aanwervingsprocedure ambulancier-vrijwilligerskader post Jabbeke 

 

Het college keurt de heropstart van de aanwervingsprocedure voor de Post Jabbeke goed en neemt 

kennis van de algemene deelnemingsvoorwaarden en de timing en keurt goed om de inhoud van de 

proef, de samenstelling van de jury en de woonplaatsverplichting voor te leggen aan de zoneraad 

van 25 juni 2018. 

 

9. Putten uit de wervingsreserve van ambulancier-vrijwilligerskader 

 

Het college keurt het goed om 14 vacante plaatsen van ambulancier-vrijwilligerskader in te vullen 

door te putten uit de wervingsreserve van ambulancier-vrijwilligerskader 

 
10. Vacant verklaren van functies van hulpverlener ambulancier-vrijwilligerskader en opstarten 

van overgangsexamen van brandweerman naar hulpverlener-ambulancier 

 

Goedkeuring om 3 plaatsen voor de graad van ambulancier-vrijwilligerskader vacante te verklaren 

en deze in te vullen via een procedure van overgang van brandweerpersoneel naar 

ambulancepersoneel. 

 

Het overgangsexamen met vastleggen van de overgangsreserve, de inhoud van het examen en de 

samenstelling van de jury wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de zoneraad 

  

11. Kandidatenlijst aanwervingsprocedure diensthoofd - preventie 

 

De kandidatenlijst van de aanwervingsprocedure diensthoofd brandpreventie A1a-A3a is 

goedgekeurd. 

 

12. Vacant verklaren van plaatsen voor brandweerman/-vrouw vrijwilliger en opstart van de 

aanwervingsprocedure 

 

Het college verklaart 22 plaatsen voor vrijwillig brandweerman/-vrouw vacant conform bovenstaande 

verdeling en keurt de opstart van de aanwervingsprocedure van vrijwillig brandweerman/-vrouw 

goed. Het college neemt kennis van de aanwervingsvoorwaarden, de timing en bekendmaking van 

de aanwervingsprocedure van vrijwillig brandweerman/-vrouw. Kennisname van de inhoud van de 

proef en samenstelling van de jury en goedkeuring om dit voor te leggen aan de zoneraad van 25 

juni 2018. 

  

13. Toelating tot de bevorderingsstage van een sergeant – beroepskader  
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Het zonecollege keurt het goed om betrokkene toe te laten tot de bevorderingsstage van sergeant 

beroepskader met standplaats Oostkamp en dit met ingang vanaf 1 juli 2018. 

 

14. Arbeidsongevallen 

 

Het college neemt kennis van de arbeidsongevallen van betrokken personeelsleden en consolideert 

deze. 

 

15. Benoeming beroepspersoneel 

 

Het zonecollege benoemt 2 personeelsleden als brandweerman in post Knokke-Heist en post 

Oostende.  

 

16. Loopbaanonderbreking 

 

Het zonecollege keurt de aanvragen voor loopbaanonderbreking in het kader van Vlaams 

Zorgkrediet en volledige loopbaanonderbreking van betrokkenen goed. 

 

17.  Annulatie volledige loopbaanonderbreking 

 

Het zonecollege neemt kennis van de annulatie van de aanvraag van loopbaanonderbreking van 

betrokkene. 

 

18. Ontslag van ambtswege vrijwillig personeel 

 

Het zonecollege neemt kennis van het ontslag van ambtswege van betrokkenen. 

 

 

 

 

 

 


