Zoneco
Z
llege HV Westthoek
Gemee
entehuis
s Koksijde,
11 maa
art 201
16 om 8u30
8
Same
envatte
ende lijst beslu
uiten

1. Goe
edkeuring
g verslag
g zonecolllege 12 fe
ebruari 2016
2
Het zon
necollege ke
eurt het verslag van h
het zonecollege van 12
2 februari 2
2016 goed.

2. Bettaalbaars
stelling in
nkomende
e facturen numme
er 39 tot e
en met 52
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 637.50
01,12 euro te betalen aan de aan
ngeduide re
echthebben
nden.

3. Vas
ststelling invorder
ringsrech
hten nummers 379
9 t.e.m. 4
428 (boek
kjaar
201
15) en nu
ummers 85
8 t.e.m. 112 (boe
ekjaar 2016)
Het zon
necollege sttelt de voorrgestelde lijjst invorderingsrechte
en met volg
gnummers 379 tot
en met 428 (boekjjaar 2015) en met vo lgnummers
s 85 tot en met 112 (b
boekjaar 20
016)
respectievelijk ten
n bedrage van
v
80.635,,96 euro (b
boekjaar 20
015) en 3.5
567.160,43 euro
aar 2016) vast.
v
(boekja

4. Vas
ststellen lijst van over te d
dragen kredieten en
e vastleg
ggingen 2015
2
Het zon
necollege be
eslist om de voorgeleg
gde lijst van de over te
t dragen k
kredieten en
vastlegg
gingen goe
ed te keuren.

5. Ken
nnisname
e impact van
v
de niieuwe BT
TW-circula
aire op de
e
hulpverlenin
ngszone
Het zon
necollege be
eslist om in
ndien nodig
g vanaf 1 ju
uli 2016 een
n btw-boek
khouding te
e
voeren..

6. Akttename voorstel
v
verdeelsle
v
eutel
Het zon
necollege beslist:
1. Hett resultaat 2015
2
en de
e bevestigin
ng van de verhoging
v
van
v
de subssidies met
betrekking tott dringende
e geneeskun
ndige hulpv
verlening af te wachte
en vooralee
er een
nieu
uw voorste
el met betre
ekking tot d
de verdeels
sleutel uit te
e laten werrken door de
d
fina
anciële werkgroep;
2. Voo
or te stellen
n aan de ge
emeente De
e Panne: 40
0.000 euro ambulance
ewerking in
n min
Gelet op het voorstel
v
van
n Fod volkssgezondheid
d om de ba
asis subsidie
e ter
en.
verdrievoudige

1

o

o

Mog
gelijkheid 1:
 Ofwel 1/3
1 nieuwe wagen, (in
nvesteringss
subsidies n
nieuwe wagen)
plus 1/3
3 ( 15.000 euro) terug gemeente plus 1/3 huisje, verloning
afbouw huisjessyssteem week
kendvergoe
eding ambu
ulance 2 min te
bestede
en aan inve
esteringssubsidies nieu
uwe wagen
ns
erug gemeente
 Ofwel 1/3
1 nieuwe wagen plus 2/3 (30.0
000 euro) te
 Ofwel totaal bedra
ag ( 45.000
0 euro) teru
ug gemeentte
Mog
gelijkheid 2
 Ambula
ance De Pan
nne op 2 minuten
m
ove
erdag en 5 minuten ’s nachts
150.000 euro bijd rage met als
a gevolg 200.000
2
eu ro minder te
t
betalen door De P
Panne.

7. Visum en uitvoerbaa
arverklari ng dwangbevelen
n deurwaa
arder
1. Het zoneco
ollege beslis
st om de dw
wangbevele
en te visere
en en goed te keuren voor
e
een totaal bedrag van
n 31.456,38
8 euro
2. G
Gerechtsde
eurwaarderrskantoor D
Dikaioma wo
ordt verzoc
cht om na e
een
v
voorafgaan
ndelijke solv
vabiliteitssttudie de dw
wangbevele
en te beteke
enen.

8. Goe
edkeuren
n aankoop
p duikma teriaal
Het zon
necollege be
eslist:
kmateriaal bij
De volg
gende besttelling voor een totaal bedrag van 17.387,4
40 euro duik
Duikpun
nt bvba terr goedkeuring door te verwijzen naar de dagorde van de eerstvolgende
raad.

9. Akttename voorstel
v
kennisnam
k
me vrijwillige onts
slagen div
verse pos
sten
Het zon
necollege be
eslist het vrijwillig onttslag van bovenverme
elde person
nen ter
kennisn
name door te verwijze
en naar de d
dagorde va
an de zonerraad.

10.

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

Het zon
necollege be
eslist de bo
ovenvermellde verzoek
ken tot eerv
vol ontslag met toekenning
om de e
eretitel van
n het ambt te dragen d
door ter ve
erwijzen naa
ar de dago rde van de
eerstvo
olgende zon
neraad.

11.

A
Aktename voorsttel kennis
sname intterne mutatie pos
st Leke

Het zon
necollege be
eslist om deze interne
e mutatie te
er kennisna
ame voor te
e leggen aa
an de
eerstvo
olgende zon
neraad.

12. V
Vaststelle
en van he
et verloop
p van de selectiep
procedure
e en van de
d
invulling van de exam
menjury v
voor de aanleg
a
va
an een
bev
vordering
gsreserve
e door verrhoging in graad voor
v
serg
geant.
Het zonecollege beslist
b
om:
njury voor de
d aanleg v
van een bev
vorderingsrreserve doo
or verhogin
ng van
1. De examen
g
graad voorr sergeant vast
v
te stel len als volg
gt:
- Zon
necommand
dant zone W
Westhoek
- Zon
necommand
dant zone 1
- Posttoverste Po
operinge
- Een officier van zone1, zo
oals aanges
steld door het
h bestuurr van zone 1
- Offic
cier Zone Fluvia
F
– extterne officie
er

2

-

Dire
ecteur Wivo
o – externe
e selectiedeskundige
Con
nsultant Wiv
vo – extern
ne selectied
deskundige
Als reserve wo
orden volge
ende person
nen voorgedragen waa
aruit de jurry kan
kiez
zen:
- Postoverste Diiksmuide
- Een
n officier van zone 1 zo
oals aanges
steld door zone
z
1
- Zon
necommand
dant Fluvia – externe officier
2. De selectie
eprocedure en timing v
voor de aan
nleg van ee
en bevorderringsreserv
ve door
v
verhoging van
v
graad voor
v
sergea
ant vast te stellen als volgt:
- Er worden
w
twee informatiiemomente
en voor de geïnteresse
g
eerden
georganiseerd tijdens de periode va
an bekendm
making waa
arbij verdere
toelichting zal gegeven w
worden overr het functieprofiel, de
e procedure
e, de
timing en de proeven.
p
De
e zonecomm
mandant wo
ordt belast met de
orga
anisatie van
n deze info
ormatiemom
menten;
- De datum
d
voorr de vastste
elling van de
d geldighe
eid van de k
kandidature
en
worrdt door de jury vastge
elegd binne
en de week
k na het afssluiten van de
kandidaturen;
- Ron
nde 1: op 10/05, 12/0 5, 17/5, 21
1/05/2016, volgens de
e beschikba
aarheid
van de juryleden en de lo
okalen van het Wobra; de data e
en uren worrden
vasttgesteld do
oor de exam
menjury;
- Deliberatieverg
gadering viindt plaats binnen de week na he
et laatste examen
e
op een
e
datum vastgesteld
d door de examenjury
e
y;
- Ron
nde 2: tusse
en 28 mei e
en 18 juni volgens
v
de beschikbaa
arheid van de
jury
yleden en de lokalen v
van het Wobra; de datta en uren w
worden
vasttgesteld do
oor de exam
menjury;
- De kandidaten
k
moeten zi ch via een doodle insc
chrijven op
p een dag en uur
om zowel de selectieprov
ven van ron
nde 1, als de selectiep
proeven van
n ronde
2 aff te leggen;; de doodle
e wordt doo
or iedereen op hetzelfd
de momentt ter
besc
chikking ge
esteld;
3. De bekendmaking voo
or de aanle
eg van een bevorderingsreserve d
door verhoging
v
van graad voor
v
te stellen als vol gt:
- De bekendmak
b
king loopt v
van 18 maa
art tot 19 april 2016;
- Via de website
e van de zo ne en via een
e
dienstnota aangep
plakt in de posten
van de zone;
- Per e-mail aan
n de kandid aten die de
e graad van
n brandwee
erman of ko
orporaal
hebben;
- Voo
or de person
nen die voo
orlopig verw
wijderd zijn
n van de die
enst per ma
ail of
aangetekende brief.

13. V
Vaststelle
en proced
dure, tim
ming en se
electiecom
mmissie v
voor de
aan
nwerving van een contract ueel ICT--verantwoordelijk
ke B1-B3
1. De selectie
ecommissie voor de aa
anwervingsprocedure van één IC
CTv
verantwoorrdelijke B1--B3 vast te
e stellen als
s volgt:
- Rob
bert Van Pra
aet – Zoneccommandant – voorzitter van de
e jury
- Rik Vandekerckhove – po
ostoverste Ieper
I
– jury
ylid
ancke – die
ensthoofd IC
CT- verantw
woordelijke
e OCMW Ve
eurne –
- Thomas Verpla
jury
ylid

3

ert Depotter – diensth oofd personeel en HR – secretarris van de jury,
Gee
zond
der recht op
o vraagste
elling en beo
oordeling.
eprocedure en timing v
voor aanwe
erving van één ICT- ve
erantwoord
delijke
2. De selectie
B1-B3 vastt te stellen als volgt:
- Schriftelijke prroef op zate
erdag 23 ap
pril om 9 uur. Beoorde
eling van de
d
kennis en de vaardighede
v
en omtrent ICT (algem
meen). Rap
pportering over
o
een onderwerp
p eigen aan
n de functie
e;
- Mon
ndelinge pro
oef op 9 en
n/of 10 mei 2016 volgens de besschikbaarhe
eid van
de jury, door de
d jury vastt te leggen, enkel voo
or de kandid
daten die geslaagd
g
zijn in de schriiftelijke pro
oef. Evaluattie van de kandidaat
k
o
over de mate van
overeenstemm
ming met he
et functieprrofiel.
ding voor het externe jurylid worrdt vastgesteld op 250
0,00 euro te
t
3. De vergoed
v
verhogen met
m de verp
plaatsingsk
kosten.
4. De publicattie gebeurt in `De Strreekkrant´ van 17 en 24 maart 2
2016 en in `De
e zone worrden
Z
Zondag´va
an 20 en 27
7 maart 201
16. De gem
meentebesturen van de
g
gevraagd de
d publicatie te versprreiden en in
n alle brand
dweerposte
en wordt de
e
publicatie uitgehange
u
n. De vrije sollicitante
en ontvange
en de publiicatie per mail.
m
De kandida
aturen moeten ingedie
end worden
n uiterlijk op zondag 3 april 2016
6.
-

14.

V
Vraag tott terugvordering k
kosten ve
ernieuwen
n rijbewijjs B

Het zon
necollege be
eslist: de te
erugbetalin
ng van de kosten
k
voorr de vernieu
uwing van het
h
rijbewijs B aan de betreffend
de brandwe
eermannen--ambulanciers en amb
bulanciers nietn
weermannen
n goed te keuren.
k
brandw

15. A
Aktename aanpas
ssing pers
soneelspllan en org
ganogram
m operatiioneel
perrsoneel
Het zonecollege verwijst
v
de hierna verm
melde puntten naar de
e dagorde v
van de zone
eraad.
- Aan
npassen perrsoneelspla
an met 1 be
eroepskapittein in de p
plaats van 1
vrijw
willige kapitein in de p
post van de
e best gerangschikte k
kandidaat
- Aan
nleggen werrvingsreserrve voor de
e functies van luitenan
nt en kapite
ein.

16. A
Aktename aanleg reserve u
uit een procedure van
pro
ofessionalisering in de graa
ad van ka
apitein
Het zon
necollege ve
erwijst de hierna
h
verm
melde punt naar de da
agorde van de zoneraa
ad
- De aanleg van een reserv
ve door pro
ofessionalisering in gra
aad voor ka
apitein
worrdt goedgek
keurd.
- De selectieprocedure worrdt uitgevoerd samen met zone F
Fluvia en in
n
sam
menspraak met het op
pleidingscen
ntrum Wobrra

17. A
Aktename wijzigin
ng person
neelsform
matie en organogr
o
ram
adm
ministratiief personeel
Het zon
necollege ve
erwijst het hierna verm
melde puntt naar de dagorde van
n de zonera
aad:
1. De persone
eelsformatie
e wordt aan
ngepast als
s volgt:
mom
menteel 4 ve adm
ministratief medewerke
m
er C1-C3 ccontractueel;
word
dt
5 ve adm
ministratief medewerke
m
er C1-C3 ccontractueel.
mom
menteel 3 ve logisstiek medew
werker C1-C3
ccontractueel

4

word
dt
4 ve
de plaats
p
van 1 ve

logisstiek medew
werker C1-C3
ccontractueel
logisstiek medew
werker D1-D3
ccontractueel
wordt uitdovend ge
eplaatst
2. He
et organogram wordt gewijzigd zzoals gevoe
egd als bijla
age bij dit b
besluit, waarbij
on
nder de die
enst personeel & HR 1 ve adminis
stratief medewerker w
wordt toege
evoegd
en
n onder de dienst Brandweeradv
viezen, Alarrmering en Logistiek 1 ve logistie
ek
m
medewerkerr C1-C3 wordt toegevo
oegd en bij logistiek medewerker
m
r D1-D3
‘uitdovend’ wordt
w
gepla
aatst.

18. A
Aktename vacant verklarin
ng 1 voltijds contr
ractueel a
administr
ratief
medewerker C1-C3
Het zon
necollege ve
erwijst het hierna verm
melde puntt naar de dagorde van
n de zonera
aad:
1.. Eén plaatts van voltiijds contracctueel administratief medewerke
m
er C1-C3 vo
oor een
tewerkste
elling van onbepaalde
o
e duur word
dt vacant ve
erklaard en
n is te bege
even bij
wijze van
n aanwervin
ng.
2.. Er wordt een wervin
ngsreserve aangelegd voor de du
uur van 2 ja
aar en deze
e is
verlengbaar.

19. V
Vaststelle
en proced
dure, tim
ming en se
electiecom
mmissie v
voor de
aan
nwerving van een voltijds c
contractu
ueel admiinistratie
ef medewerker
C1--C3
Dit punt wordt uitg
gesteld

20. V
Vaststelle
en proced
dure, tim
ming en se
electiecom
mmissie v
voor de
aan
nwerving van een voltijds s
statutaire
e zonesec
cretaris A
A1-A3
Het zon
necollege be
eslist:
1. De selectiecommissie voor de aanwe
ervingsprocedure van een voltijdss statutair
zone
esecretaris A1a-A3a wordt
w
vastg
gesteld als volgt:
v
- Robert Van
n Praet – zo
onecomman
ndant – voo
orzitter van
n de jury;
- Marie Herm
man – stads
secretaris D
Diksmuide - lid;
- JJoeri Steke
elorum– gem
meentesecrretaris Kok
ksijde – lid;
- G
Geert Depo
otter – dien
nsthoofd pe
ersoneel & HRH secreta
aris van de jury, zonder recht
o
op vraagste
elling en be
eoordeling;
2. De s
selectieproc
cedure en timing
t
voorr aanwervin
ng van een voltijds sta
atutair
zone
esecretaris A1a-A3a wordt
w
vastg
gesteld als volgt:
v
- s
schriftelijke
e proef op zaterdag
z
16
6 april 2016
6 om 9.00 u.
- mondelinge
e proef op woensdag
w
2
27 april 2016 vanaf 9.00 u.
- Enkel voor de kandida
aten die ge
eslaagd zijn in de schriftelijke pro
oef.
Evaluatie van
v
de kand
didaat overr de mate van
v
overeen
nstemming met het
ffunctieproffiel.
- De kandida
aten die de score gescchikt of zee
er geschikt behalen in de mondelinge
proef worden tussen 2 en 6 mei 2016 aan een
e
assessment onde
erworpen. Dit
D
a
assessment is adviserrend. Het a
assesmentb
bureau word
dt aangedu
uid na een
prijsvraag.

5

vergoeding voor de ex
xterne jury leden word
dt vastgeste
eld op 250,,00 euro vo
oor het
3. De v
geheel te verhogen met de
d verplaattsingskosten.
4. De p
publicatie gebeurt
g
in ‘De Streekk
krant’ van 17
1 en 24 maart
m
2016 en in ‘De Zondag’
Z
van 20 en 27 maart
m
2016
6. De geme
eentebesturren van de zone worde
en gevraag
gd de
publicatie te ve
erspreiden en in alle b
brandweerp
posten word
dt de publiccatie uitgeh
hangen.
De v
vrije sollicittanten ontv
vangen via mail de publicatie.
De k
kandidature
en moeten ingediend worden uitterlijk op zo
ondag 3 aprril 2016

21.

A
Aktename bevoeg
gdheidsve
erdeling zonecolle
z
ege

g van het
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de voo
orgestelde bevoegdhei
b
idsverdeling
zonecolllege en keurt deze go
oed.

22. A
Aktename voorste
el goedke
euren afsprakenno
ota tusse n posten en
burrgemeestters
Het zon
necollege ve
erwijst de afsprakenn
a
ota tussen de postove
ersten en d
de burgeme
eesters
van de hulpverleningszone Westhoek
W
te
er goedkeuring naar de dagorde van de
olgende zon
neraad.
eerstvo

23.

V
Verkoop brandweerwagen post Nie
euwpoort

necollege be
eslist:
Het zon
1. De commandowagen Opel Astra met numm
merplaat JV
VV 802 van de post
Nieuwpoortt te verkopen aan Garrage Van Hollebeke vo
oor de overrnameprijs van
8
800 euro.
2. De Opel As
stra met bouwjaar 201
10, km stan
nd 119.560
0 km voor d
de prijs van
n 7.800
e
euro (min de
d overnam
meprijs) aan
n te kopen bij Garage Van Holleb
beke.
3. Deze tweed
dehandswagen na aan
nkoop te be
ezorgen aan
n de post N
Nieuwpoort.
4. De opbreng
gst van de verkoop va
an de wage
en van de post Poperin
nge (3.520 euro)
tte investere
en in de aa
ankoop van voormelde
e tweedeha
andswagen voor de po
ost
Nieuwpoortt.

24. A
Aktename voorste
el goedke
euren dienstovereenkomst expert
com
mmunicattie
Het zon
necollege ve
erwijst de dienstenove
d
ereenkomst op afroep
p ter goedke
euring te
verwijze
en naar de dagorde van de eersttvolgende raad.
r

ededeling
gen
25. Me
necollege ne
eemt kenniis van volge
ende mede
edelingen :
Het zon
- Er kan geen bijkomen
nde zoneraa
ad samengeroepen wo
orden in de
e maand ap
pril.
V
Voor de driingendste dossiers
d
zall de besliss
sing genomen worden door het
z
zonecollege
e van 8 aprril 2016 en ter bekrachtiging worrden voorge
d
elegd aan de
e
eerstvolgen
nde zoneraad.
- Lijst activitteiten presttaties gelev
verd voor de gemeente
en : De bijjzonder
rekenplichttige zal een
n meer gede
etailleerde uitsplitsing
g bezorgen..
- Fit for work
k: uitwerkin
ng fitness p
programma
a voor de manschappe
m
en.

6

-

-

-

De zonecom
mmandant is bezig me
et een marrktbevraging i.v.m. so
oftware voor
interventieplannen en
n voor plann
ningsrooste
er . Burgem
meester A. W
Wyffels me
erkt op
d
dat de software van 3P
3 ook een planningsrooster voorziet.
Lopende sttrafprocedures voor fe
eiten gebeu
urd in privé tijd worden
n gesignale
eerd
a
aan de zon
ne.
Retributiere
eglement : Wellicht zu
ullen de collocaties uitt het reglem
ment moete
en
w
worden ges
schrapt.
G
Gebruik E-d
dcp : toelic
chting door Wim Verra
aes van de gemeente Koksijde
Burgemees
ster Dejaeg
gher vraagtt welke verz
zekering de
e aanrijding
g van een
brandweerw
wagen aan de kazerne
e dekt : An
ntwoord is de
d BA- verzzekering va
an de
z
zone
Burgemees
ster Morlion
n vraagt of de arbeidsongevallenverzekering
g van de
v
vrijwilligers
s aangepast is voor pe
ersoneelsle
eden waarva
an hun inko
omsten bov
ven het
fforfait gaan
n : Antwoorrd is dat de
e administratie daar volop mee b
bezig is.

A
An De Rec
chter
Z
Zonesecre
etaris ad hoc
h

Marc Va
anden Bus
ssche
Voorzitt
tter
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