Zoneco
Z
llege HV Westthoek
Gemee
entehuis
s Koksijde,
12
1 febr uari 20
016 om 8u30
Same
envatte
ende lijst beslu
uiten

1. Goe
edkeuring
g verslag
g zonecolllege 20 november
n
r 2015 en
n 8 januari
201
16
Het zon
necollege ke
eurt de verrslagen van
n het zonecollege van 20 novemb
ber 2015 en
n van 8
januari 2016 goed
d.

2. Bettaalbaars
stelling in
nkomende
e facturen numme
er 609 (bo
oekjaar 2015)
2
en nummers
s 13 tot en
e met 38
8 (boekja
aar 2016)
)
Het zon
necollege le
egt de voorg
gestelde ui tgaven vas
st en geeft de bijzonde
er rekenplic
chtige
het bev
vel de som van 1.668.518,93 eurro te betale
en aan de aangeduide
a
e rechthebb
benden.

3. Vas
ststelling invorder
ringsrech
hten nummers 370
0 t.e.m. 3
378 (boek
kjaar
201
15) en nu
ummers 37
3 t.e.m. 84 (boek
kjaar 2016)
Het zon
necollege sttelt de voorrgestelde lijjst invorderingsrechte
en met volg
gnummers 370 tot
en met 378 (boekjjaar 2015) en met vo lgnummers
s 37 tot en met 84 (bo
oekjaar 2016)
respectievelijk ten
n bedrage van
v
1.587,8
80 euro (bo
oekjaar 201
15) en 233..187,90 euro
aar 2016) vast.
v
(boekja

4. Aan
nduiden gerechtsd
g
deurwaarrder voor
r éénmalige minne
elijke
invorderings
sronde
Het zon
necollege be
eslist :
or Dikaioma éénmalig
g in te scha kelen om waar
w
1. Het gerechtsdeurwaarrderskantoo
a
aangeweze
en een minn
nelijke invo
orderingsbrrief te richte
en aan de h
huidige
d
debiteuren;
2. IIn een latere fase een
n overheidssopdracht te
e organiserren (eventu
ueel samen met
a
andere hulpverlenings
szones) om
m een deurw
waarder aan te duiden
n voor een
permanentte opdrachtt.

5. Vas
stleggen inventariis- en wa
aarderingsregels
Het zonecolleg
ge legt de in
nventarisattie-en waarrderingsregels voor terr goedkeurring aan
de e
eerstvolgen
nde zoneraa
ad.
Klik hier als u tekst wilt
w invoeren.
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6. Goe
edkeuren
n aankoop
p meubila
air post Zuid-IJzer
Z
r
Het zon
necollege beslist:
1.Gelet op de onm
mogelijkheid
d om de be
estelling van
n de kledingrekken via
a een
opdrach
htencentrale te regele
en, wordt vo
oorgesteld om namens de zone zzelf een
overheidsopdrachtt te organis
seren.
dossier moe
et worden aangevuld
a
met meerd
dere offerte
es voor de a
aankoop va
an
2. Het d
stoelen en tafels.
3. Opdrracht te gev
ven aan de bijzonder rekenplichttige om hie
ervoor budg
get te voorz
zien via
een beg
grotingswijz
ziging.

7. Goe
edkeuren
n aankoop
p duikma teriaal
Het zon
necollege sttelt de aank
koop van d uikmateriaal uit tot err drie offerttes van
verschilllende leveranciers wo
orden voorg
gelegd in dit dossier.

8. Goe
edkeuren
n bestellin
ng persoo
onlijke be
eschermingsmidde
elen
Het zon
necollege be
eslist:
gende beste
ellingen voo
or persoonllijke besche
ermingsmid
ddelen ter g
goedkeuring te
De volg
verwijze
en naar de dagorde van de eersttvolgende zoneraad:
z
Levera
ancier
Bestellin
ng
Eenheidsprijss
Totaal
xcl. BTW)
B
(ex
(incl. BTW)
1.200 po
SIOEN
N INDUSTRIIES
olo’s lange
26,77 euro
38.870
0,04
Fabriekstraat 23 8850 8850
0 mouw
euro
OIE
ARDOO
PEETERS-LAMBRECHTS
1.200 po
olo’s korte
18,50 euro
26.862
2 euro
mouw
Pedro Colomalaan 3
BORNEM
2880 B
1.100 ov
SIOEN
N INDUSTRIIES
veralls
68,66 euro
91.386
6,46
Fabriekstraat 23 8850 8850
0
euro
OIE
ARDOO
157.1
118,5
euro

9. Akttename aanvraag
a
subsidies
s voor aa
ankoop materiaal
Het zon
necollege ve
erwijst dit agendapun
a
t naar de dagorde
d
van
n de eerstv
volgende zo
oneraad.

10.

A
Aktename voorste
el kennisn
name vrijjwillig on
ntslagen diverse posten
p

Het zon
necollege ve
erwijst het vrijwillig o ntslag van bovenverm
melde perso
onen ter
kennisn
name door te verwijze
en naar de d
dagorde va
an de zonerraad.

11.

A
Aktename voorste
el toeken nen eerv
vol ontslagen diverrse poste
en

Het zon
necollege ve
erwijst de bovenverm
b
elde verzoe
eken tot ee
ervol ontsla
ag met toek
kenning
om de e
eretitel van
n het ambt te dragen d
door naar de
d dagorde van de zon
neraad.

12. K
Kennisna
ame voors
stel aans
stelling va
an vijf vriijwilliger stagiairhulpverlene
er-ambula
anciers
Het zonecollege beslist:
b

2

cante plaattsen met to
oewijzing va
an 2 plaatssen aan de post
1. De invulling van de 5 vac
Iep
per die op 5 minuten uitrijtijd
u
fun
nctioneert en
e met 3 plaatsen aan
n de post Wervik
W
die op 2 minuten uitrijtijd staat doo
or te verwijzen naar de dagorde van de zon
neraad.
2. De aanstelling
g van de 5 best gerang
gschikte ka
andidaten die
d de aansstelling voorr
vrijjwilliger sta
agiair hulpv
verlener-am
mbulancier aanvaarden
a
n door te ve
erwijzen na
aar de
dag
gorde van de
d zoneraad
d.

13. A
Aktename voorste
el vacant verklarin
ng 1 contractueel ICTverrantwoord
delijke B1-B3 – tw
weede op
proep
Het zon
necollege ve
erwijst de vacant
v
verk
klaring van één plaats
s van voltijd
ds contractueel
ICT-verrantwoorde
elijke B1-B3
3 naar de d agorde van
n de eerstvolgende zo neraad.

14. A
Aktename voorste
el verleng
ging terbe
eschikkin
ngstelling
g dienstho
oofd
perrsoneel en HR
Het zon
necollege ve
erwijst de goedkeurin
ng van de verlenging
v
van
v
de terb
beschikking
gstelling
van hett diensthoofd personeel en HR do
oor de gem
meente Koks
sijde vanaff 1 januari 2016
2
tot en m
met 31 december 2016 te verwijjzen naar de agenda van
v
de zone
eraad.

15. A
Aktename voorste
el benoem
ming stag
giair tot vrijwillig
v
bra
andweerm
man: dive
erse poste
en
Het zonecollege verwijst
v
de benoemin g als vrijwiillig brandw
weerman re
espectievelijjk de
s
andweerma nnen te ve
erwijzen
verlenging van de stage voorr de hoger vermelde stagiair-bra
e dagorde van
v
de eers
stvolgende zoneraad.
naar de

16. A
Aktename ontwer
rptekst aa
anpassing
g adminis
stratief sttatuut en
n de
bijz
zondere aanwervi
a
ngsvoorw
waarden
Het zon
necollege ve
erwijst de voorgesteld
v
de wijziging
gen aan hett administra
atief en geldelijk
statuut van het ad
dministratie
ef personee
el door te verwijzen na
aar de dago
orde van de
e
zoneraa
ad.

17. K
Kennisna
ame voors
stel voor aanleg wervingsr
w
reserve e
en vastste
elling
van
n de procedure voor de bev
vordering
g van vrijwilliger s
sergeant
Het zon
necollege ve
erwijst het voorstel vo
oor aanleg van een we
ervingsrese
erve en de
vaststelling van de
e procedure
e van bevo rdering voo
or vrijwilliger sergeantt door naarr de
e van de zo
oneraad.
dagorde

18.

A
Aktename diverse
e ontwerp
p functieb
beschrijvingen

Het zon
necollege ve
erwijst de diverse
d
fun ctiebeschrijjvingen terr goedkeuri ng naar de
e
dagorde
e van de ee
erstvolgend
de zoneraad
d.

19. A
Aktename voorste
el goedke
euren sam
menwerkiingsovere
eenkomst
pro
oefprojectt bescher
rming me
estgassen
n
Het zon
necollege ve
erwijst de samenwerk
s
kingsoveree
enkomst “proefprojectt bescherming
mestgassen” tusse
en de Provincie West- Vlaanderen
n, de Boere
enbond, HV
V Westhoek en vzw
e van de zo
oneraad
Inagro ter goedkeuring naar de dagorde
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20. A
Aktename voorste
el goedke
euren geb
bruiksove
ereenkom
mst met
bettrekking tot
t het pllatform E mergency@Infrab
bel
Het zon
necollege ve
erwijst de goedkeurin
g
g van de gebruiksovereenkomstt met betrekking
tot het platform Emergency@
@Infrabel tu
ussen NV van
v
publiek recht Infra
abel en HV
oek, naar de
e dagorde van
v
de zon eraad.
Westho

21. A
Aktename voorste
el goedke
euren sam
menwerkiingsovere
eenkomst met
hett Rode Krruis
Het zon
necollege be
eslist :
kingsovereenkomst diienst 112 tu
ussen Rode
e Kruis
1. De verwijziing van de samenwerk
V
Vlaanderen
n en HV We
esthoek naa
ar de zonerraad uit te stellen.
s
2. O
Opdracht te
e geven aan de zoneccommandan
nt, de voorz
zitter en de
e bijzonder
rekenplichttige om in overleg
o
te g
gaan met het
h Rode Krruis teneind
de een definitieve
o
overeenkom
mst ter goe
edkeuring tte kunnen voorleggen
v
.

22.

A
Aktename voorste
el toetred
ding tot Farys
F

Het zon
necollege ve
erwijst het voorstel om
m toe te tre
eden tot Fa
arys naar de
e dagorde van de
eerstvo
olgende zon
neraad.

Aktename voorste
el goedke
euren nieuw huish
houdelijk reglement
23. A
zon
neraad
Het zon
necollege ve
erwijst het huishoude lijk regleme
ent van de zoneraad, ter goedke
euring
naar de
e dagorde van
v
de eers
stvolgende zoneraad.

24.

G
Goedkeurren nieuw
w huishou
udelijk re
eglement zonecolllege

Het zon
necollege ke
eurt het nie
euw huisho
oudelijk reglement van
n het zoneccollege goed
d.

25.

A
Aktename richtlijn
nen archiivering ge
emeente versus zo
one

Het zon
necollege be
eslist :
name van de richtlijne
en inzake arrchivering te
t verwijzen
n naar de dagorde
d
1. De kennisn
v
van de zoneraad.
2. O
Opdracht te
e geven aan de zonessecretaris om
o de geme
eenten van onze zone
e
hiervan op de hoogte te brengen
n.
3. De post Ko
oksijde aan te duiden o
om als proe
efproject te
e dienen vo
oor archiverring,
w
waarna dez
zelfde werk
kwijze dientt te worden
n toegepastt in de ande
ere posten..

26.

V
Verkoopp
procedure
e brandw
weerwage
en post Nieuwpoorrt

Het zon
necollege ge
eeft opdrac
cht aan de zzonecommandant om aan drie v
verschillende
Opeldea
alers uit de
e streek een
n offerte te vragen voor de aankoop van ee
en
tweedehandswage
en en onderrhandelinge
en te voere
en i.v.m. de
e overname
e van de ou
ude
van de pos
st Nieuwpoo
ort.
wagen v
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27.

Agenda zoneraad
z
d 9 maartt 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 9 ma
o 20u
aart 2016 om
in het g
gemeentehu
uis van Ieper, Markt 3
34 en stelt het de dagorde vast.

28. Ak
ktename voorstel
v
verlengin
v
ng tijdelijjk uitoefe
enen hoge
er ambt
divers
se functie
es
Het zon
necollege vo
oegt dit punt aan de a
agenda toe en verwijs
st de voorge
estelde verrlenging
van uito
oefening ho
oger ambt voor
v
diversse functies door te verrwijzen naa
ar de dagorrde van
de zone
eraad.

29. Go
oedkeuren ombouwen halfz
zware au
utopompe
en tot mu
ultifunctio
onele
autopo
ompen vo
oor versc
chillende posten.
Het zon
necollege vo
oegt dit punt aan de a
agenda toe en beslist :
olgende bes
stellingen voor
v
het om
mbouwen va
an halfzwarre autopom
mpen naar
1.De vo
multifun
nctionele autopompen
n ter goedk
keuring te verwijzen
v
naar de dag orde van de
eerstvo
olgende zon
neraad:

Leverancier

VA
ANASSCHE FFE NV
Brugsesteenw
weg 8
85
531 Harelbe
eke

Wage
en

Ee
enheidspriijs (excl. BTW)
B

To
otaalprijs (incl. BTW
W)

525,00 eurro
9.5

11
1.525,25 eu
uro

0.125,00 eu
uro
10

12
2.251,25 eu
uro

13
3.500,00 eu
uro

32
2.670,00 eu
uro

HZAPE
E Lo-Rening
ge
(738-C
CCZ)
HZAPE
E Nieuwpoo
ort
(639-B
BVF)
HZAPE
E Koksijde
(1-DIA
A-368)
HZAPE
E Oostduink
kerke
(124-B
BVA)

56
6.446,5 eu
uro
2.Akte tte nemen van
v
de lijst met wagen
ns die afgeschreven zijn en in aa
anmerking komen
voor ve
erkoop via bieding.
b

30. Me
ededeling
gen
necollege ne
eemt kenniis van volge
ende mede
edelingen :
Het zon
-

Z
Zonecollege juni en data zonerad
den : ZC 10 juni word
dt 24 juni, Z
ZR 2 maartt wordt
9 maart, ZR 4 mei wo
ordt 11 meii.
Prestaties posten
p
binn
nen de zone
e voor de diverse
d
gem
meenten : de
z
zonecommandant zal een overzi cht bezorgen
V
Voorstel ve
erdelen bev
voegdheden
n zonecolleg
ge : zal terr aktename
e worden
v
voorgelegd
d op het vollgend zoneccollege
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-

A
Aanzet afsp
prakennota
a : zal ter g
goedkeuring
g worden vo
oorgelegd o
op het volg
gend
z
zonecollege
e
Burgemees
ster M. Lew
willie vraagtt of er een terugbetali
t
ng komt vo
oor het rijbewijs B
net zoals er een terug
gbetaling vo
oorzien is voor
v
het rijb
bewijs C. O
Op het volge
end
z
zonecollege
e zal dit geformaliseerrd worden.

Allewaert
Tessa A
Zonese
ecretaris

Marc
M
Vand
den Bussch
he
Voorzitter
V
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