
 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp 

 
 
 

 
 

Lijst beslissingen zoneraad 25 juni 2018 

  

Openbare zitting  

1. Het verslag van de open zitting van de zoneraad van 25 april 2018 is goedgekeurd. 

 

2. De zoneraad nam kennis van het nieuw lid, nl. de burgemeester van Oudenburg Peter 

Velle. 

 

3. De jaarlijkse actieplannen van de directies werden definitief goedgekeurd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
4. Het jaarverslag interne dienst preventie en bescherming op het werk dienstjaar 2017 is 

goedgekeurd. 

 

5. Functionaris gegevensbescherming (DPO) – voorstel aanstelling 

C-Smart wordt met onmiddellijke ingang aangesteld als functionaris gegevensbescherming. 

De functionaris neemt alle taken op zoals voorzien in de verordening en rapporteert hierover 

aan de directeur Bedrijfsvoering. Het bestuur maakt de naam van de functionaris bekend 

zowel aan alle interne medewerkers, vrijwilligers en mandatarissen als aan de bevolking 

binnen Zone 1 in de verplichte privacyverklaring.  

 

6. Informatieveiligheid - Incidentenprocedure  

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde procedure voor het beheer en de registratie 

van incidenten m.b.t. informatieveiligheid. 

7. Aanpassing kader administratief personeel  
De zoneraad is akkoord om bijkomend 3 functies te voorzien van technisch medewerker op 
het kader van het burgerpersoneel. 
 

8. Opstart van een overgangsprocedure van het statuut van brandweerman - 
vrijwilligerskader naar het statuut van  hulpverlener-ambulancier – vrijwilligerskader 
De zoneraad neemt kennis van de vacantverklaring en van de timing en keurt goed om een 
overgangsprocedure te organiseren met vastleggen van een overgangsreserve. Daarnaast is 
ook de samenstelling van de jury en de inhoud van de proef goedgekeurd. 
 

9. Goedkeuring van de samenstelling van de proef en jury van brandweerman- /vrouw 
vrijwilligerskader 
De zoneraad keurt goed dat vrijwillige stagiair in de posten Brugge, Knokke-Heist en 
Oostende zijn brevet ambulancier dient te behalen om benoemd te kunnen worden. De 
zoneraad keurt de samenstelling van de jury en de inhoud van de aanwervingsproef goed 
 

10. Goedkeuring van de samenstelling van de proef en jury van hulpverlener/ambulancier 
– vrijwilligerskader 
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De zoneraad neemt kennis van de algemene deelnemingsvoorwaarden en de timing en keurt 
de inhoud van de proef, de samenstelling van de jury en de woonplaatsverplichting goed.  
 

11. Invulling en bemanning Post Jabbeke en Post Middelkerke 
De zoneraad is principieel akkoord om een ideaal scenario verder uit te werken, samen met 
het kostenplaatje, rekening houdend met het feit dat het opnemen van DGH-taken in 
Jabbeke en Middelkerke geen impact mag hebben op de personeelsbezetting van Brugge en 
Oostende. 

 
12. Opstart PIT in AZ Zeno Blankenberge 

De zoneraad is principieel akkoord om aan het PIT project mee te werken en geeft de 
zonecommandant de opdracht om de meerkosten voor de hulpverleningszone conform optie 
2 tot een minimum te beperken en draagt de zonecommandant op hiervoor de nodige 
overeenkomsten te sluiten.  
 

 

Gesloten zitting  

 

1. Het verslag van de gesloten zitting van de zoneraad van 25 april 2018 is goedgekeurd. 

 

2. Samenstelling zonecollege  

Het college wordt conform het huishoudelijk reglement proportioneel samengesteld uit 8 

leden die door de raad onder zijn leden werden gekozen. In het college zijn burgemeesters 

vertegenwoordigd van beschermde en niet-beschermde gemeenten en van gemeenten met 

beroeps- en vrijwilligerskorpsen. 

 

Burgemeesters De Clerck Ivan (stad Blankenberge), De Keyser Jan (gemeente Oostkamp), 

De Rycke Johan (gemeente Beernem), Landuyt Renaat (stad Brugge), Graaf Leopold 

Lippens (gemeente Knokke-Heist), Opstaele Janna (gemeente Middelkerke), Vande Lanotte 

Johan (stad Oostende) en Vanhessche Daniël (gemeente Jabbeke) maken na de geheime 

stemming deel uit van het zonecollege 

 

3. Verkiezing van ondervoorzitters van zoneraad en – college  

Burgemeester Renaat Landuyt van stad Brugge met een beroepspost  wordt na geheime 

stemming verkozen als 1ste ondervoorzitter en burgemeester Jan de Keyser van de 

gemeente Oostkamp met een gemengd korps wordt na geheime stemming verkozen als 

2de ondervoorzitter. 

 

4. Vrijgeven borg Bijzonder Rekenplichtige – Goedkeuring 

De Zoneraad gaat over tot het vrijgeven van de borgstelling van 4.500 euro bij wijze van 

verzekeringsattest van Ethias, gesteld door Hugo Van Vijnckt, bijzondere rekenplichtige van  

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

 

 

5. Aanwerving communicatieverantwoordelijke/Informatieveiligheidsconsulent (A1-A3) 

– vastleggen van de wervingsreserve en aanstelling 

De betrokken geslaagde kandidaten worden opgenomen in de wervingsreserve van de 

aanwervingsprocedure Communicatieverantwoordelijke/Informatieveiligheidsconsulent (A1-

A3). 
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De eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld in de functie van 

Communicatieverantwoordelijke/Informatieveiligheidsconsulent (A1-A3) en dit voltijds met 

een contract van onbepaalde duur, dat ingaat vanaf 1 augustus 2018 (of later rekening 

houdend met de opzegtermijn) 

 

6. Aanwerving administratief medewerker (C1-C3) - aanstelling in een contract van 

onbepaalde duur 

De zoneraad verklaart een plaats voor administratief medewerker C1-C3 vacant en is 

akkoord om de betrokken kandidaat van de wervingsreserve aan te stellen als administratief 

medewerker C1 -C3  in een voltijds contract van onbepaalde duur en dit met ingang vanaf 1 

juli 2018 of rekening houdend met de opzegtermijn. 

 

7. Pensioenaanvragen 

De zoneraad neemt kennis van de pensioenaanvraag van betrokkenen. 

 

8. Vrijwillig eervol ontslag 

De zoneraad keurt het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene goed. 

 

9. Vrijwillig ontslag  

De zoneraad keurt het vrijwillig ontslag van de betrokkenen goed. 

 

 

 
 


