Zoneco
Z
llege HV Westthoek
Gemee
entehuis
s Koksijde,
8 janu ari 201
16 om 8u30
8
envatte
ende lijst beslu
uiten
Same
1. Goe
edkeuring
g verslag
g zonecolllege 20 november
n
r 2015
Het zon
necollege sttelt dit puntt uit.

2. Bettaalbaars
stelling in
nkomende
e facturen numme
ers 1 tot e
en met 12
2
Het zon
necollege le
egt de voorg
gestelde ui tgaven vas
st en geeft de bijzonde
ere rekenplichtige
het bev
vel de som van 2 .759. 929 ,75 e
euro te beta
alen aan de
e aangeduid
de
rechthe
ebbenden.

3. Vas
ststelling invorder
ringsrech
hten nummers 173
3 tot en m
met 369
(bo
oekjaar 2015) en 1 t.e.m. 3
36 ( boek
kjaar 2016
6)
Het zon
necollege sttelt de voorrgestelde lijjst invorderingsrechte
en met volg
gnummers 173 tot
en met 369 ten be
edrage van 361 259.5
52 euro (boekjaar 2015) en de lijjst met
volgnum
mmers 1 to
ot en met 36 (boekjaa
ar 2016) ten
n bedrage van
v
9 097 7
713.00 eurro
(boekja
aar 2016, dotatie 2016
6 + correcttie 2015) va
ast.

4. Goe
edkeuring
g bestelliing/aank
koop extra
a algeme
ene licenttie
boe
ekhouding en bijkomende m
module bestelbon
b
nadministtratie.
Het zon
necollege be
eslist:
1. Het aantal simultane gebruikers van het bo
oekhoudpak
kket via de aankoopfo
ormule
uit te breid
den van twe
ee naar vie r, hetgeen een eenma
alige kost v
van 532,40 euro
incl. btw + een jaarlijkse kost va
an 1886,93
3 euro incl. btw beteke
ent.
2. De module bestelbona
administrattie te huren
n, hetgeen een eenma
alige kost van
v
519,50 eurro incl. btw + een jaarrlijkse kost van 608,40 euro incl.. btw betek
kent.

5. Akttename voorstel
v
goedkeure
g
en samen
nwerkingsovereen
nkomst met
m het
Rod
de Kruis.
Het zon
necollege be
eslist om to
oelichting te
e vragen aan de provinciale vera
antwoordelijke van
het Rod
de Kruis om
mtrent de sttijging van de kostprijjs tegenove
er de overe enkomst met
m stad
Ieper, e
en te onderrhandelen om
o deze stiijging in de
e tijd te spreiden.

6. Akttename voorstel
v
kennisnam
k
me vrijwillig ontslag divers
se posten
n

1

necollege ve
erwijst het vrijwillig o ntslag van bepaalde personen
p
do
oor ter
Het zon
kennisn
name naar de dagorde
e van de zo
oneraad.

7. Akttename voorstel
v
kennisnam
k
me intern
ne mutatie post Ko
oksijde
Het zon
necollege ve
erwijst dit verzoek
v
om
m interne mutatie
m
doorr ter kennissname naar de
dagorde
e van de zo
oneraad.

8. Vas
ststellen geldigheid kandid
daturen voor
v
de aa
anwervin
ng van sta
agiairhulpverlene
er-ambula
ancier
Het zon
necollege be
eslist om to
oelating te verlenen aan 22 kand
didaten om deel te nemen
aan de selectiepro
ocedure voo
or de functiie van stagiair-hulpverlener-amb
bulancier:
deel te nem
necollege be
eslist om to
oelating te verlenen aan 11kandidaten om d
men aan
Het zon
de selec
ctieprocedu
ure voor de
e functie va n stagiair-h
hulpverlene
er-ambulan
ncier onder
voorbeh
houd van het nalevere
en van geg evens:
n niet te weerhouden omdat ze n
necollege be
eslist om 2 kandidaten
niet over het
Het zon
vereiste
e diploma beschikken.
b
.
Het zon
necollege be
eslist om alle betrokke
enen in ken
nnis te stellen van de al dan niett
geldigheid van hun
n kandidatu
uur, het ve
erdere verlo
oop van de selectiepro
ocedure en
allend van de beroeps
sprocedure;;
desgeva

9. Aan
nstellen van
v
één contractu
c
eel administratieff medewe
erker C1-C3
Het zon
necollege be
eslist, deze
e aangelege
enheid voorr goedkeuriing door de
e zoneraad op te
nemen als punt op
p de dagord
de van deze
e raad.

10.

A
Aktename voorste
el tuchtsa
anctie post Koksijd
de

Het zon
necollege be
eslist om dit punt ter goedkeurin
ng door te verwijzen
v
n
naar de dag
gorde
van de zoneraad.

11.

T
Toekenne
en verlof zonecom
mmandantt

Het zon
necollege ke
eurt het ge
evraagde ve
erlof van de
e zonecomm
mandant go
oed.

12. A
Aanpassing selecttiecommiissie voor
r de aanw
werving v
van stagia
airhulpverlene
er-ambula
ancier;
Het zon
necollege be
eslist de be
evoegdheid voor het aanstellen
a
van
v
vervang
gers van do
oor het
zonecolllege aange
estelde lede
en van de sselectiecom
mmissie, toe
e te wijzen aan de
zonecom
mmandant

13. W
Wijziging
g retributiereglem
ment voor brandwe
eerinterve
enties en
n
bra
andpreven
ntie
Het zon
necollege ve
erwijst de wijziging
w
va
an het retributiereglem
ment ter go
oedkeuring naar de
dagorde
e van de zo
oneraad.

2

14. A
Aktename voorste
el goedke
euren per
rsoneelsb
behoeftep
planmeerjarenbe
eleidsplan-organi satieplan
n
Het zon
necollege ve
erwijst de voorgesteld
v
de plannen ter goedke
euring doorr naar de da
agorde
van de zoneraad.

15.

T
Toetredin
ng lidmaa
atschap V
VVSG

Het zon
necollege ve
erwijst de aansluiting
a
tot de VVS
SG ter goed
dkeuring do
oor naar de
dagorde
e van de zo
oneraad.

16.

Agenda zoneraad
z
d 14 janua
ari 2016

Met toe
epassing va
an artikel 35
5 van de w et van 15 mei
m 2007 betreffende
b
de civiele
veilighe
eid beslist het
h zonecollege, de zo
oneraad bije
een te roep
pen op 14 ja
anuari 2016 om
19u00 iin het geme
eentehuis Koksijde,
K
Z eelaan 303
3 te 8670 Koksijde
K
en stelt het de
dagorde
e vast.

17.

M
Mededelingen

Het zon
necollege ne
eemt kenniis van de v olgende me
ededelingen :
-

-

A
Aktename van het ontslag als lid
d van het zonecollege van J. Durrnez –
burgemees
ster van Iep
per- zoals v
vermeld op de agenda
a van de zo
oneraad;
A
Aktename goedkeurin
ng begrotin gswijziging
g nummer 1 van het d
dienstjaar 2015
2
z
zoals vermeld op de agenda
a
zon eraad.
Z
Zoals verm
meld op de agenda
a
zon
neraad het toekennen eervol ontsslag aan ee
en
b
beroepsserrgeant post Koksijde w
wegens pen
nsionering.
De voorzittter vindt he
et nuttig om
m duidelijke
e afspraken
n te maken met Brand
dweer
W
Westhoek omtrent
o
de communiccatie die als
s noodzakelijk wordt e
ervaren voo
or de
burgemees
ster in zijn gemeente
g
o
om op de hoogte
h
geho
ouden te w
worden overr de
brandweeriinterventies
s en –activ
viteiten. Hij vraagt om een conve
enant op te maken
met een affsprakenreg
geling posto
overste-burrgemeesterr.
V
Vraag van de voorzitter om een interne taa
akverdeling te doen in
n het zonecollege
w
waarbij er zoals in het schepenc ollege een schepen va
an persone el, een schepen
v
van financiën, … is die
e de dossie
ers mee voo
orbereidt en
n opvolgt.

Geert D
Depotter
secretaris ad hoc

Marc
M
Vande
en Bussche
voorzitter
v

3

