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Lijst beslissingen zoneraad 25 april 2018 

Openbare zitting  

1. De zoneraad keurde het verslag van de openbare zitting van de zoneraad van 29 

januari 2018 goed. 

 

2. Voorlopige goedkeuring jaaractieplannen directies. 

De jaaractieplannen van de directies Uitrusting, Operaties-VTO, Risicobeheersing en 

Bedrijfsvoering worden voorlopig vastgelegd. Ze worden nu voor advies over gemaakt aan 

de gemeentebesturen binnen Zone 1.  

 

3. Jaarrekening 2017 - Kennisgeving 

De begrotingsrekening van 2017 de balans op 31 december 2017 en de resultatenrekening 

op 31 december 2017 werd definitief vastgesteld. 

 

4. Ombouw van 2 halfzware autopompen tot 2 multifunctionele autopompen – Wijze van 

gunnen - Goedkeuring. 

De zoneraad keurde de voorwaarden en de wijze van gunnen, nl. op basis van aangenomen 

factuur goed voor de ombouw van 2 halfzware autopompen tot 2 multifunctionele 

autopompen. 

 

5. Aankoop van een Quaestor 7000  – Gunning. 

De opdracht “Aankoop van een Quaestor 7000  werd gegund op basis van aangenomen 

factuur.  

 

6. Bevorderingsprocedure sergeant vrijwilligerskader – goedkeuring van de proef 

De zoneraad keurde het selectieprogramma voor de bevorderingsprocedure van sergeant – 

vrijwilligerskader goed  

 

Gesloten zitting 

 

1. De zoneraad keurde het verslag van de geheime zitting van de zoneraad van 29 

januari 2018 goed. 

 

2. Deskundige ICT (B1-B3) – opnemen in wervingsreserve en aanstelling in een contract 

van onbepaalde duur. 

De geslaagde kandidaat werd opgenomen in de wervingsreserve en hij werd aangesteld in 

de functie van Deskundige ICT (B1 -B3) en dit voltijds met een contract van onbepaalde 

duur, dat ingaat vanaf 1 mei 2018 (of later rekening houdend met de opzegtermijn) 

 

3. Aanwervingsprocedure diensthoofd – brandpreventie (A1-A3) – contractueel: 

kennisname resultaten en heropstart aanwervingsprocedure 

De zoneraad nam kennis van het resultaat van de aanwervingsprocedure diensthoofd – 
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brandpreventie (A1a – A3a). De zoneraad keurde de heropstart van de 

aanwervingsprocedure voor de functie van diensthoofd - brandpreventie (A1a-A3a) – 

contractueel goed. 

 

4. Administratief medewerker – dispatcher (C1-C3) – verlenging contract bepaalde duur  

Het contract van bepaalde duur van betrokkene als administratief medewerker – dispatcher  

(C1 – C3) is met 1 jaar verlengd, van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 

5. Pensioenaanvraag – kpl. post Brugge 

De zoneraad nam kennis van de pensioenaanvraag van betrokkene. 

 

6. Vrijwillig eervol ontslag 

De zoneraad keurde het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene goed. 

 

7. Vrijwillig ontslag  

De zoneraad keurde het vrijwillig ontslag van de betrokkenen goed. 

 

 
 
 


