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Lijst beslissingen 14 mei 2018 

1. Het college keurt het verslag van het zonecollege van 25 april 2018 goed. 

 

2. Goedkeuren kasnazicht voor de maand april 2018 

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

6.706.231,74 euro goed. 

 

3. Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen 

 

Het zonecollege stelt de mandatenlijsten 13 tot en met 14 dienstjaar 2018 voor een totaal bedrag 

van 3.614.517,85 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 274.844,73 

voor de nummers 274 tot 352 dienstjaar 2018 vast voor de gewone dienst. 

 

Het zonecollege stelt het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 2.001,00 

euro voor het nummer 301 vast voor de buitengewone dienst. 

 

Het zonecollege stelt het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 151.364,78 euro 

voor de bestelbonnen 681 tot 826 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. Ombouw 2 halfzware autopompen tot multifunctionele autopompen – gunning  

 

Het zonecollege gunt de opdracht “Ombouw van 2 halfzware autopompen tot 2 multifunctionele 

autopompen” aan de firma Vanassche Services NV, voor de eenheidsprijzen vermeld in hun offertes 

218030152 en 216090946. De uitgave bedraagt 53.477,16 euro, btw en kosten inbegrepen. 

 

6. Aankoop van een Quaestor 7000 – gunning  

Het zonecollege gunt de opdracht “Aankoop van een Quaestor 7000” aan de firma Dräger Safety 
Belgium nv, Heide 10 te 1780 Wemmel (BE 476.476.173), voor de eenheidsprijzen vermeld in hun 
offerte 21015690 per mail d.d. 2 maart 2018. De uitgave bedraagt 31.578,05 euro, btw en kosten 
inbegrepen. 
 

7. Onderhoudscontract 3 grote debietpompen – goedkeuren bestek en wijze van gunnen 
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Het zonecollege keurt de voorwaarden en de wijze van gunnen goed, op basis van een 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, voor het onderhoud van 3 

hytrans’n voor de duur van 10 jaar. 

 

8. Aankoop van werk-, interventie- en ambulancekledij via raamcontracten Midwest en FOD – 

gunning 

 

Het zonecollege gunt de opdracht “Aankoop van werk-, interventie- en ambulancekledij via 

raamcontracten Midwest en FOD” aan navermelde firma’s voor een totaal geraamde uitgave van 

112.731,81 euro excl. btw of 136.405,50 euro incl. btw 

 

9. Toetreding tot de MDT opdrachtencentrale van Zone Centrum  – goedkeuring 

 

Het zonecollege keurt het toetreden tot de MDT (Mobiele Data Terminal) opdrachtencentrale van 

Zone Centrum, omtrent de uitbouw en het gebruik van de MDT-applicatie van de firma Endare, 

Ottergemsesteenweg-Zuid 808B te 9000 Gent goed. 

 

10. Aankoop van 75 brandweerhelmen via het raamcontract Farys – gunning  

 

Het zonecollege gunt de opdracht “Aankoop van 75 brandweerhelmen”, aangeleverd door de firma 

Fire Technics nv, aan Farys, Stropstraat 1 te 9000 Gent, voor de eenheidsprijzen vermeld in de 

prijslijst. De uitgave bedraagt 24.150,00 euro, btw en kosten inbegrepen. 

 

11. Buitenlandse opleiding WAS voor de technische dienst – goedkeuring 

 

Het zonecollege keurt de 3-daagse buitenlandse opleiding, gegeven door de firma WAS 

(Wietmarcher Ambulanz und Sonderfahrzeug), onderaannemer van de firma Autographe, Lingener 

Straße 1, D-49835 Wietmarschen te Duitsland, aan 7 techniekers van de technische dienst van de 

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen goed. 

 
12. Buitenlandse opleiding lezing landelijke netwerkdag incidentbestrijding GS VRZW te 

Nederland – goedkeuring  

 

Het zonecollege keurt de deelname van de betrokken kapitein aan de netwerkdag 

Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen, georganiseerd door de vakgroep IBGS, GAGS-Platform en 

Bureau CET-md in het Antropia, Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen-Rijsenburg te Nederland, op 12 

juni 2018 goed. 

  

13. Aanstelling stagiairs ambulanciers – vrijwilligerskader 

 

Drie geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de stage van ambulancier-vrijwilligerskader en dit 

met ingang vanaf 1 juni 2018. 

 

14. Invulling kader beroepspersoneel 

 

Het zonecollege is principieel akkoord om de nodige stappen te ondernemen om het officierenkader 

en het basiskader in te vullen zoals besproken tijdens de zitting, dit te bespreken op het 

vakbondsoverleg en voor te leggen aan de zoneraad.  
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Het zonecollege is principieel akkoord om 3 plaatsen voor technisch burgerpersoneel te voorzien,  

dit te bespreken met de vakbondsorganisaties en dit voor te leggen op een volgende zoneraad. 

 

15. Arbeidsongevallen 

 

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

deze. 

 

16. Benoeming beroepspersoneel 

 

Het college benoemt 4 personeelsleden als brandweerman in post Brugge en Oostende en 

benoemt 1 persoon als sergeant in post Oostende. 

 

17. Loopbaanonderbreking 

 

De aanvraag voor volledige loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof  

van 15/07/2018 tot en met 14/08/2018 wordt voor de betrokken brandweerman in post Brugge 

goedgekeurd. 

 

 

 


