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Lijst van beslissingen zonecollege 01 oktober 2018 

1. Het verslag van het zonecollege van 3 september 2018 is goedgekeurd. 

 

2. Kasnazicht voor de maand augustus 2018 – goedkeuring  

 

Het zonecollege keurt het kasnazicht voor de maand augustus 2018 met een verantwoord 

vermogen van 4.854.600,49 euro goed. 

 

3. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 29 tot en met 31 dienstjaar 2018 voor een totaal bedrag 

van 2.365.739,27 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 

2.480.485,15 euro voor de nummers 731 tot 822 dienstjaar 2018 vast voor de gewone dienst. 

 

Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 150.096,87 euro 

voor de bestelbonnen 1349 tot 1516 dienstjaar 2018 vast. 

 

4. Uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzonder rekenplichtige – Viseren en uitvoerbaar 

verklaren 

 

Het zonecollege viseert de bijhorende lijsten van dwangbevelen van de bijzonder rekenplichtige en 

verklaart deze uitvoerbaar 

 

5. Levering en installatie van boekhoudsoftware voor Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen – 

Vaststellen bestek en wijze van gunnen 

 

Het Zonecollege stelt de lastvoorwaarden zoals voorzien in het bijzonder bestek 2018/001bis tot de 

‘Levering en installatie van boekhoudsoftware voor Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen’ en 

zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen en diensten, vast. 

 

De gunningswijze zal gebeuren bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

voorafgaande bekendmaking. 

 

6. Aankoop van 1 logistiek voertuig met laadbrug via raamcontract FOD BiZa – Gunning 

Het zonecollege gunt de opdracht “Aankoop van 1 logistiek voertuig met laadbrug” aan de firma 
Mercedes Benz Belgium Luxembourg, Tollaan 68 te 1200 Brussel (BE 419.946.355), op basis van 
het raamcontract FOD BiZa, beschreven in bestek II/MAT/A37-339-15 – perceel 1, voor de 
eenheidsprijzen vermeld in hun offerte. De uitgave bedraagt 108.282,29 euro, btw en kosten 
inbegrepen. 
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7. Aankoop van draagbare radio’s (in- en uitbouw) via raamcontract Astrid van FOD BiZa – 

Gunning 

Het zonecollege gunt de opdracht “Aankoop van draagbare radio’s (in- en uitbouw)” aan de firma 
Abiom Communication Systems bvba, Oostjachtpark 18 te 9100 Sint-Niklaas (BE 897.979.280), op 
basis van het raamcontract Astrid van FOD BiZa, beschreven in bestek Abiom CD-MP-OO60 – 
perceel 1, voor de eenheidsprijzen vermeld in hun offerte VOF5180389. De uitgave bedraagt 
12.710,82 euro, btw en kosten inbegrepen. 
 

8. Toetreding tot het softwarepakket Magenta ZoneForce platform – Goedkeuring 

Het zonecollege keurt het toetreden tot het softwarepakket Magenta ZoneForce platform van de 
firma Magenta Multimedia Tools BVBA, Lasondersingel 164 te 7514 BW Enschede - Nederland (NL 
806252212B01), via de beheerssoftware opdrachtencentrale van Zone Oost-Limburg, voor 
volgende modules/apps/koppelingen (inclusief alle updates, hosting, dataverkeer en support) goed, 
nl.:   

- ZoneForce HRM; 

- ZoneForce VTO; 

- ZoneForce Interventie; 

- ZoneForce Preventie; 

- ZoneForce Management; 

- Alle apps (Paspoort, Interventie, VMS); 

- Koppelingen met sociaal secretariaat, Ortec planning & Debocom Dispatch; 

Met mogelijkheid tot uitbreiding in de modules, indien dit in de toekomst noodzakelijk blijkt te zijn. 
 

9. Buitenlandse dienstverplaatsing en deelname aan het 11de Nationaal Congres Fire Safety en 

Science op 14 en 15 november 2018 in Arnhem Nederland – Goedkeuring 

In het kader van het 11de Nationaal Congres Fire Safety & Science in Arnhem wordt er aan het 
college voorgesteld om betrokkene te laten deelnemen aan dit congres op 14 en 15 november 2018 
met verblijfsduur van 2 overnachtingen. 
 
 

Agendapunten inzake personeel 
 

10. Uitoefenen hoger ambt – sergeant – vrijwilligerskader 

 

Het zonecollege keurt de vacant verklaring van een plaats voor sergeant - vrijwilliger in de Post De 

Haan/Wenduine en de Post Gistel goed 

 

Het zonecollege stelt betrokkene aan in het hoger ambt van sergeant vrijwilliger in de Post De 

Haan/Wenduine en dit met ingang vanaf 1 oktober 2018 voor een periode van 6 maanden en 

verlengbaar indien de bevorderingsprocedure van sergeant-vrijwilligerskader nog niet afgerond is.  

 

11. Overgangsprocedure naar statuut hulpverlener-ambulancier: 

* Kennisname van de resultaten en vastleggen van een overgangsreserve 

* Aanpassing kader ambulancier-vrijwilligers, vacant verklaren functies en toelaten tot de  

  overgangsfase 

 

Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de overgangsprocedure en keurt de 

overgangsreserve met ingang op 1 oktober 2018 goed. 
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Het zonecollege keurt de bijkomende vacant verklaring van een functie van ambulancier-

hulpverlener in Post Gistel en in de poule van externe ambulanciers goed en is akkoord om de 

aanpassingen aan de operationele vrijwilligerskaders voor te leggen aan de zoneraad. 

 

Goedkeuring om 4 betrokkenen toe te laten tot de overgangsstage van ambulancier/hulpverlener en 

dit met ingang vanaf 1 oktober 2018. 

 

12. Verkorte procedure administratief medewerker – financiële functie (m/v): 

* Kennisname van de resultaten en vastleggen van de wervingsreserve 

* Aanstelling van een administratief medewerker in een contract van tijdelijke duur 

 

Het college neemt kennis van de resultaten van de verkorte procedure en rangschikking van de 

kandidaten voor de functie van administratief medewerker - financiële functie (C1-C3) 

 

Het college is akkoord om de aanstelling van betrokkene in een vervangingscontract dat ingaat op 2 

november 2018 en voorzien is tot en met 31 oktober 2019 voor te leggen aan de zoneraad.  

 

13. Arbeidsongevallen 

 

Het zoncollege neemt kennis van de arbeidsongevallen en consolideert deze. 

  

14. Benoeming beroepspersoneel 

 

Het zonecollege benoemt betrokkene als sergeant vanaf 01/07/2018 - sgt.stag. post Brugge 

 

15. Opschorten benoeming vrijwilligerskader 

 

Het zonecollege schort vanaf 01/10/2018 de benoeming van betrokkene als vrijwillig brandweerman 

in post Middelkerke op. 

 
16. Verlenging stagecontract 

 

Het stagecontract van betrokkene als vrijwillig hulpverlener-ambulancier wordt verlengd.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


