Zoneco
Z
llege HV Westthoek
Gemee
entehuis
s Koksijde,
8 aprril 2016
6 om 8u
u30
Same
envatte
ende lijst beslu
uiten

1. Goe
edkeuring
g verslag
g zonecolllege 11 maart
m
201
16
Het zon
necollege ke
eurt het verslag van h
het zonecollege van 11 maart 20
016 goed.

2. A. V
Verwelko
oming van
n Geert V
Vanden Br
roucke, waarneme
w
end
burrgemeestter Nieuw
wpoort
De lede
en van het zonecollege
z
e sluiten zicch aan bij het
h welkom
mstwoord;

2. B. M
Mededelin
ng aktena
ame aanw
wijzing se
ecretaris ad hoc
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de aan
nwijzing doo
or de voorz
zitter van G
Geert Depottter
- Dienstthoofd pers
soneel en HRH als secrretaris ad hoc
h tot een nieuwe zon
nesecretariis wordt
aangeduid;

3. Ken
nnisname
e goedkeu
uring beg
groting 20
016
Het zon
necollege ne
eemt kenniis van de g oedkeuring
g van de be
egroting 20 16 door de
e
gouvern
neur en verrwijst dit pu
unt door na
aar de dago
orde van de
e eerstvolg ende zonerraad.

4. Bettaalbaars
stelling in
nkomende
e facturen numme
er 53 tot e
en met 73
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 1.332.767,88 eurro te betale
en aan de aangeduide
a
e rechthebb
benden.

5. Vas
ststelling invorder
ringsrech
hten nummers 429
9 t.e.m. 4
438 (boek
kjaar
201
15) en nu
ummers 113
1
t.e.m
m. 126 (bo
oekjaar 2016)
Het zon
necollege sttelt de voorrgestelde lijjst invorderingsrechte
en met volg
gnummers 429 tot
en met 438 (boekjjaar 2015) en met vo lgnummers
s 113 tot en
n met 126 (boekjaar 2016)
2
respectievelijk ten
n bedrage van
v
1.523.5
517,52 euro
o (boekjaarr 2015) en 108.057,23 euro
aar 2016) vast.
v
(boekja
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6. A. A
Aktename
e voorste
el verdeellsleutel
Het zonecollege stelt
s
voor om:
vens v/d we
erking van ziekenwagen Ieper 1 te overleggen
1. De nieuwe cijfergegev
erking van Ieper 1
met stad Ie
eper en de andere gem
meenten diie bijdragen
n aan de we
2. De impact uitwerken in een nieu
uw voorstel.

6. B. A
Aktename
e samenw
werkingso
overeenk
komst Rod
de Kruis
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de sam
menwerking
gsovereenkomst met h
het Rode Kruis en
verwijstt deze ter goedkeurin
g
g door naa r de dagord
de van de eerstvolgen
e
nde zoneraa
ad.

7. Akttename voorstel
v
begroting
b
swijzigin
ng
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de beg
grotingswijz
ziging 2016
6 en verwijsst deze ter
goedkeuring door naar de da
agorde van de eerstvo
olgende zon
neraad.

8. Akttename ja
aarrekening 2015
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de jaarrrekening 2015
2
en verwijst deze
e ter goedke
euring
door na
aar de dago
orde van de
e eerstvolge
ende zonerraad.

9. Akttename fiinancieel verslag 4 de kwarttaal
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
het fin ancieel verrslag van 20
015 en verw
wijst deze ter
goedkeuring door naar de da
agorde van de eerstvo
olgende zon
neraad.

10. Ak
ktename bijdrage lidmaats
schap BVV
V 2016
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
het lidm
maatschap BVV 2016 en verwijsst deze ter
goedkeuring door naar de da
agorde van de eerstvo
olgende zon
neraad.

11. Go
oedkeurin
ng herste
elling van
n comman
ndowagen van pos
st Kortem
mark
en autopom
mp van post Wervik
k.
Het zon
necollege be
eslist om bij hoogdrin gendheid (ongevallen) de herste
elling van de
d
wagens
s zoals hiero
onder verm
meld goed tter keuren:
wagen
Welke w
Comma
andowagen
post Ko
ortemark

Hers
steller
Vere
eenooghe nv,
Hoge
e Barrierstrraat
10, 8800
8
Roese
elare

prijjs
964,10€ inc
cl. btw
9.9

Autopom
mp post
Wervik

Opbou
uw

Vana
assche serv
vices
nv, Brugsestraa
B
at
153,, 8531
Hare
elbeke

11 .615,39€ in
ncl. btw

Autopom
mp post
Wervik

Onderrbouw

Gara
age Lernou
bvba
a, Industrie
ezone
Gren
nsland, Ring
glaan
15, 8930
8
Menen

911,11€ inc
cl. btw
9.9

Tottaal: 31.49
90,60€
inccl. btw
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12. Ke
ennisnam
me goedke
euring pe
ersoneels
splan en organisat
o
tieplan
Het zon
necollege ne
eemt kenniis van de g oedkeuring
g door de gouverneur van het
persone
eelsplan en verwijst deze door na
aar de dagorde van de eerstvolg
gende zoneraad.

13. Ak
ktename voorstel toekenne
en eervollle ontslagen diverrse poste
en
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de bov
venvermelde verzoeke
en tot eervo
ol ontslag met
m
toekenn
ning om de
e eretitel va
an het ambtt te dragen
n en deze door te verw
wijzen naar de
dagorde
e van de ee
erstvolgend
de zoneraad
d.

14. W
Wijziging personeel
p
lsformati e en orga
anogram administtratief
perrsoneel- te
t bekrac
chtigen do
oor de zo
oneraad
Het zon
necollege be
eslist:
1. De personeels
sformatie aan te passe
en als volgtt:
m
momenteell 4 ve administrat
a
tief medewe
erker C1-C3 contracttueel;
wordt
5 ve administrat
a
tief medewe
erker C1-C3 contracttueel.
contracttueel
m
momenteell 3 ve logistiek me
edewerker C1-C3
contracttueel
4 ve logistiek me
wordt
edewerker C1-C3
contracttueel
d
de plaats van
v
1 ve logistiek me
edewerker D1-D3
wordt uitdovend ge
eplaatst
2. Het organo
ogram te wijzigen zoalls gevoegd als bijlage bij dit beslluit, waarbij onder
d
de dienst personeel
p
& HR 1 ve a dministratief medewe
erker wordtt toegevoeg
gd en
o
onder de dienst Brand
dweeradvie
ezen, Alarm
mering en Lo
ogistiek 1 v
ve logistiek
medewerke
er C1-C3 wordt
w
toegev
voegd en bij
b de functie logistiek medewerk
ker D1D3 het woo
ord ‘uitdove
end’ wordt geplaatst.
3. Deze beslis
ssing ter be
ekrachtiging
g voor te le
eggen aan de
d eerstvol gende zone
eraad.

15. V
Vacant verrklaren van 1 plaa
ats van vo
oltijds contractuee
el
adm
or de zon
ministratiief medew
werker C
C1-C3 – te
e bekrach
htigen doo
neraad
Het zon
necollege be
eslist:
1. E
Eén plaats van voltijds contractu
ueel administratief me
edewerker C
C1-C3 voorr een
ttewerkstelling van onbepaalde d uur vacantt te verklare
en en deze te begeven bij
w
wijze van aanwerving
a
.
2. E
Een wervingsreserve aan
a
te legg
gen voor de
e duur van 2 jaar die v
verlengbaar is.
3. D
Deze beslis
ssing ter be
ekrachtiging
g aan de ee
erstvolgend
de zoneraad
d voor te le
eggen.

16. V
Vaststellen
n procedu
ure, timin
ng en selectiecom
mmissie vo
oor de
nwerving van een administtratief me
edewerke
er C1- C3
aan
Het zon
necollege be
eslist:
1. De s
selectiecom
mmissie voo
or de aanwe
ervingsproc
cedure van één admin
nistratief
med
dewerker C1-C3
C
vast te
t stellen a
als volgt:
- zo
onecomman
ndant – voo
orzitter van
n de jury;
- lee
erkracht HS
SO - lid;
- sta
adssecretarris Veurne op rust – liid;
- die
ensthoofd personeel
p
& HR- secre
etaris van de
d jury, zon
nder recht o
op vraagste
elling en
beoordeling;
n de jury zic
ch wegens familieband
d of wegens persoonliijke redene
en
Als een lid van

3

ugtrekt als jurylid
j
voorr de eerste examenprroef plaats vindt,
v
dan w
wordt hij
teru
verv
vangen doo
or een persoon die doo
or de voorz
zitter van de jury word
dt aangedu
uid.
2. De s
selectieproc
cedure en timing
t
voorr aanwervin
ng van één administra
atief medew
werker
C1-C
C3 wordt vastgesteld
v
als volgt:
- s
schriftelijke
e preselectiieproef op d
donderdag 19 mei 2016 om 20.0
00 u
e
enkel wann
neer er mee
er dan 25 g
geldige kandidaten zijn ingeschre
even;
- s
schriftelijke
e proef op zaterdag
z
4 juni 2016 om 9.00 u
Enkel voor de kandida
aten die ge
eslaagd zijn in de preselectieproe
ef, indien de
eze
nodig is, an
nders voor alle geldige
e kandidate
en
Beoordeling
g van de ke
ennis en de
e vaardighe
eden omtrent tekstverrwerking en
n
rekenblad. Uitvoering van een o pdracht eig
gen aan de functie.
- mondelinge
e proef op zaterdag
z
25
5 juni 2016
6 vanaf 9 u
E
Enkel voor de kandida
aten die ge slaagd zijn in de schriiftelijke pro
oef.
E
Evaluatie van
v
de kand
didaat over de mate van overeen
nstemming met het
ffunctieprofiel.
3. De v
vergoeding voor de ex
xterne jury leden word
dt vastgeste
eld op 250,,00 euro vo
oor het
geheel te verhogen met de
d verplaattsingskosten.
publicatie gebeurt
g
in ‘De Streekk
krant’ van 21
2 april 201
16 en in ‘De
e Zondag’ van
v
4. De p
24 a
april 2016. De gemeentebesture n van de zo
one worden
n gevraagd de publica
atie te
vers
spreiden en
n in alle bra
andweerpossten wordt de publicattie uitgehan
ngen. De vrije
solliicitanten on
ntvangen via mail de p
publicatie.
kandidature
en moeten ingediend worden uitterlijk op 8 mei 2016.
De k

17. V
Vacant verrklaren van 1 plaa
ats van vo
oltijds contractuee
el logistie
ek
b wijze v
van bevordering – te bekra
achtigen door
medewerker C1-C3 bij
d
de zoneraad
Het zonecollege beslist:
b
ueel logistie
ek medewerker C1-C3
3 voor een
1. Eén plaats van voltijds contractu
ttewerkstelling van onbepaalde d
duur vacantt te verklare
en en deze
e te begeven bij
w
wijze van bevordering
b
g.
2. Deze beslis
ssing ter be
ekrachtiging
g aan de ee
erstvolgend
de zoneraad
d voor te le
eggen

18. V
Vaststellen
n procedu
ure, timin
ng en selectieproc
cedure vo
oor de
bev
vordering
g van een logistiek
k medewe
erker C1-C3
Het zon
necollege be
eslist:
1. De
e selectieco
ommissie vo
oor de bevo
orderingsprrocedure va
an één logisstiek mede
ewerker
C1
1-C3 vast te
e leggen als
s volgt:
-z
zonecomma
andant – vo
oorzitter va
an de jury;
- le
eekracht HSO - lid;
-a
adjudant po
ost Diksmuide- lid;
-d
diensthoofd
d personeel & HR- secrretaris van de jury, zo
onder rechtt op vraags
stelling
en beoordelin
ng;
s een lid va
an de jury zich
z
wegenss familieband of wege
ens persoon
nlijke reden
nen
Als
terrugtrekt als
s jurylid voor de eerstte examenp
proef wordtt afgelegd, dan wordt hij
vervangen do
oor een perrsoon die d oor de voorzitter van de jury wo
ordt aanged
duid.
selectieproc
cedure en timing
t
voorr bevordering van één
n logistiek m
medewerke
er C1-C3
2. De s
wordt vastgestteld als volg
gt:
schriftelijke
e proef op zaterdag
z
4 juni 2016 om 9.00 u
- s
Beoordeling
g van de ke
ennis en de
e vaardighe
eden omtrent bepaalde
e technisch
he
ttaken. Uitv
voering van een opdra
acht eigen aan
a
de func
ctie.
- mondelinge
e proef op zaterdag
z
25
5 juni 2016
6 vanaf 9 u

4

E
Enkel voor de kandida
aten die ge slaagd zijn in de schriiftelijke pro
oef.
E
Evaluatie van
v
de kand
didaat over de mate van overeen
nstemming met het
ffunctieprofiel.
3. De p
personeelslleden die in
n aanmerki ng komen voor de bevordering w
worden van
n de
interne vacature op de ho
oogte gebra
acht door e-mail
e
of brrief.
kandidature
en moeten ingediend worden uitterlijk op 8 mei 2016.
De k
4. De v
vergoeding voor de ex
xterne jury leden word
dt vastgeste
eld op 150,,00 euro vo
oor het
geheel te verhogen met de
d verplaattsingskosten.

19. V
Vaststellen
n aanpas
ssing pers
soneelspllan opera
ationeel p
personeell – te
bek
krachtige
en door de
e zoneraa
ad
Het zon
necollege be
eslist:
1. Hett personeelsplan aan te
t passen m
met 1 beroe
epskapitein
n in de plaa
ats van 1 vrrijwillige
kap
pitein in de post van de
d kandidaa
at die aangesteld zal worden.
w
2. Dez
ze beslissin
ng ter bekra
achtiging aa
an de eersttvolgende zoneraad
z
vo
oor te leggen.

Vacant verrklaren van één p laats van
n kapitein
n in te vulllen door een
20. V
ocedure van
v
profes
ssionalise
ering – te
e bekrach
htigen do
oor de zon
neraad
pro
Het zon
necollege be
eslist:
1. Eén
n plaats van
n kapitein, in te vullen
n door proffessionalisering, vacan
nt te verkla
aren.
2. De selectiepro
ocedure wordt uitgevo
oerd samen
n met zone Fluvia en in
n samenspraak
met het opleid
dingscentru
um Wobra.
De professionalisering
gsproef testt de motiva
atie, de inze
etbaarheid en de
o
overeenste
emming van
n de kandid
daten met de
d functiebeschrijving
g.
De selectie
eprocedure wordt vasttgelegd als volgt:
-Een paperr waarin de kandidaat zijn visie uitwerkt
u
ove
er één of m
meerdere ta
aken uit
d
de functieb
beschrijving
g;
-De verded
diging voor de jury van
n deze pap
per middels een digitalle presenta
atie.
-Aansluiten
nd op voorg
gaande volg
gt een interrview waarin gepeild w
wordt naar de
motivatie, de geschikttheid en de
e inzetbaarh
heid van de
e kandidaatt.
Enkel de ka
andidaten die
d over alle
e proeven samen minstens 50%
% van de pu
unten
behaald he
ebben zijn geslaagd
g
vo
oor het geh
heel.
Het verloop
p van de se
electieproce
edure wordt vastgeste
eld door hett zonecollege op
v
voorstel va
an de zonec
commandan
nt.
3. §1
1.De vacatu
ure van beroepskapite
ein te begev
ven door prrofessionali sering wordt ter
kennis gebrac
cht van de personeelssleden via de
d website van de zon
ne, op de website
w
van de Algem
mene Directtie Civiele V
Veiligheid van
v
het FOD
D Binnenlan
ndse Zaken
n, via de
die
enstnota aa
angeplakt in
n de posten
n van de zo
one, per e-mail en, vo
oor de perso
onen
die
e in aanmerking kome
en die voor lopig verwijderd zijn van
v
de dien
nst, ook bij
aangetekende brief of via
v elke and
dere dragerr met bewijskracht en vaste datu
um. De
pu
ublicatieterm
mijn loopt van
v
25 apriil 2016 tot 24 mei 201
16.
aturen mett een uitgeb
§2
2. Enkel de gemotiveerde kandida
breid curricculum vitae
e die
ing
gediend zijn
n uiterlijk op
o 24 mei 2
2016 per brrief of mail worden in aanmerking
ge
enomen.
En
nkel de pers
soneelslede
en die ten la
aatste op de
d dag van de proef vo
oldoen aan de in
artt. 92 van het administtratief statu
uut vermeld
de voorwaa
arden moge
en aan deze proef
de
eelnemen.
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3. De tijd die besteed wordt
w
aan d
gsprocedure
e is geen diensttijd
§3
de professiionalisering
gsprocedurre zijn
en de verplaa
atsingen die
e gebeuren
n in het kad
der van de bevordering
voor rekening
g van de ka
andidaat.
4. §1
1. De exame
enjury besttaat uit 3 ju
uryleden en
n wordt sam
mengesteld
d als volgt:
1° de zonecommanda
ant of een o
officier van zone Westhoek;
2° de zonecommanda
ant of een o
officier van zone Fluvia
a;
3° een sele
ectiedeskun
ndige exter n aan zone
e Westhoek en zone Flluvia;
Een secreta
aris, zonder recht op v
vraagstellin
ng of beoorrdeling, worrdt door de
e jury
a
aangeduid buiten de jury
j
per da g dat een examenzitt
e
ing plaats v
vindt.
§2. De voo
orzitter van de examen
njury is één
n van de leden en worrdt door de
e
jjuryleden aangeduid
a
per
p dag datt een exam
menzitting plaats
p
vindtt.
§3. De beslissingen va
an de exam
menjury wo
orden bij ee
envoudige m
meerderheid
g
genomen.
§4. De lede
en van de examenjury
e
y worden nominatief door
d
het zo necollege
a
aangesteld op voordra
acht van de
e zonecomm
mandant. Daarbij
D
worrden 1 of meerdere
m
reservejury
yleden aang
geduid voo r het geval een jurylid
d zich moett terugtrekken
w
wegens een
n familieband met een
n kandidaat of in geva
al van ziektte of persoo
onlijke
reden meegedeeld voor het eersste examen
n plaats vindt. De jury
y neemt ken
nnis van
het wegvallen van een
n jurylid en
n kiest een reserve-jurylid om te
e zetelen.
§5. De geld
digheid van
n de ingedie
ende kandid
daturen wo
ordt door de
e examenju
ury
beoordeeld
d.
§7. De examenjury maakt
m
een liijst op van de geslaagde kandida
aten per zone in
o
orde van het behaalde
e resultaat .
oor te leggen
5. Dez
ze beslissin
ng ter bekra
achtiging aa
an de eersttvolgende zoneraad
z
vo

21. V
Vaststellen
n van hett verloop van de selectiepr
s
rocedure en van de
invulling van de exam
menjury v
voor proffessionalisering vo
oor kapittein
Het zon
necollege be
eslist:
1. De e
examenjury
y voor de prrofessionaliiseringsproef voor de graad van kapitein va
ast te
stelle
en als volgtt:
- z
zonecommandant zon
ne Westhoe
ek;
- z
zonecommandant zon
ne Fluvia;
e
extern sele
ectiedeskun
ndige firma per-sé.
Als rreserve worrden de volgende perssonen voorgedragen waaruit
w
de jjury kan kiezen:
posto
overste van
n Diksmuide, een officcier van zon
ne Fluvia zo
oals aangessteld door zone
Fluviia, postoverste van Ie
eper, een offficier van zone
z
Fluvia zoals aang
gesteld doo
or zone
Fluviia;
2. De selectieproc
cedure en tiiming voor de profess
sionalisering
gsproef voo
or de graad
d van
kapittein vast te
e stellen als
s volgt:
- Een paper waarin de kandidaat
k
zzijn visie uiitwerkt over één of me
eerdere tak
ken uit
d
de functieb
beschrijving
g: tussen 6 en 12 juni 2016 waarrbij op 6 ju
uni de opdra
acht
w
wordt opge
estuurd of waarbij
w
de kandidaat op
o 6 juni 2016 de opd
dracht kan afhalen
o
op de administratieve
e zetel;
- De verdediging voor de
d jury van
n deze pape
er middels een
e
digitale
e presentattie;
- A
Aansluitend
d op voorga
aande volgtt een interv
view waarin
n gepeild w
wordt naar de
d
motivatie, de geschikttheid en de
e inzetbaarh
heid van de
e kandidaatt.
Deze laatste 2 onderdelen vinden pllaats tussen
n 17 en 19 juni 2016,, op een datum
vastt te stellen door de jury.
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bekendmaking van pro
ofessionalissering van kapitein
k
vas
st te stellen
n als volgt:
3. De b
- De bekendmaking loo
opt van 25 a
april tot 24
4 mei 2016;
;
- V
Via de web
bsite van de
e zone, op d
de website van de Alg
gemene Dirrectie Civiele
V
Veiligheid van
v
het FOD Binnenla ndse Zaken
n, via een dienstnota
d
aangeplaktt in de
posten van
n de zone;
- Per e-mail aan de kan
ndidaten die
e de graad van kapite
ein hebben;;
- V
Voor de personen die in aanmer king komen
n en die voorlopig verrwijderd zijn van
d
de dienst per
p mail of aangeteken
a
nde brief.

22. V
Vacant verrklaring van
v
diverrse plaats
sen van vrijwillig
v
lluitenant en
aa
anleg bev
vordering
gsreserve
e door verhoging in
i graad ttot luiten
nant –
te
e bekrach
htigen door de zon
neraad
Het zon
necollege be
eslist:
1. De volgend
de plaatsen van vrijwilllig luitenan
nt vacant te
e verklaren
n te begeve
en door
bevordering door verh
hoging in g raad:
- post Lang
gemark-Poe
elkapelle :
2 plaatse
en
- post Zonn
nebeke
1 plaats
- post Werv
vik
2 plaatse
en
- post Zuid-IJzer
1 plaats
Reninge
2 plaatse
en
- post Lo-R
- post Diksmuide
2 plaatse
en
kelare
1 plaats
- post Koek
- post Kortemark
1 plaats
kem
1 plaats
- post Merk
- post De Panne
P
2 plaatse
en
- post Nieu
uwpoort
1 plaats
2. D
De selectieprocedure wordt uitge
evoerd sam
men met zone Fluvia b
binnen de
o
organisatie
e van het op
pleidingsce ntrum Wob
bra.
H
Het college
e neemt ken
nnis van he
et ontwerp van selectieprocedure
e zoals vasttgelegd
d
door het Wobra,
W
nl.
--een paperr waarin de kandidaat zijn visie uitwerkt
u
ove
er één of m
meerdere ta
aken uit
d
de functieb
beschrijving
g;
--de verdediging voor de jury van
n deze pape
er middels een digitale
e presentattie.
--aansluiten
nd op voorg
gaande volg
gt een interrview waariin gepeild w
wordt naar de
m
motivatie, de
d geschikttheid en de
e inzetbaarh
heid van de
e kandidaatt.
E
Enkel de ka
andidaten die
d over alle
e proeven samen
s
minstens 50%
% van de punten
b
behaald hebben zijn geslaagd
g
vo
oor het geh
heel.
3. H
Het verloop
p van de se
electieproce
edure wordt vastgeste
eld door hett zonecolleg
ge op
v
voorstel van de zonec
commandan
nt.
§1
1. De vacatu
ure van luittenant te b
begeven doo
or bevordering door v
verhoging in
n graad
wo
ordt ter ken
nnis gebrac
cht van de p
personeelslleden via de website v
van de zone
e, via
de
e dienstnota
a aangeplak
kt in de possten van de
e zone, perr e-mail en,, voor de pe
ersonen
voorlopig verrwijderd van de dienstt, ook bij aa
angetekend
de brief of v
via elke andere
dra
ager met bewijskrach
b
t en vaste datum. De publicatiettermijn loop
pt tot 24 mei
m
20
016.
§2
2. Enkel de gemotiveerde kandida
aturen mett een uitgeb
breid curricculum vitae
e die
ing
gediend zijn
n uiterlijk op
o 24 mei 2
2016 per brrief of mail worden in aanmerking
ge
enomen.
En
nkel de pers
soneelslede
en die ten la
aatste op de
d dag van de proef vo
oldoen aan de in
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uut vermeld
de voorwaa
arden moge
en aan deze proef
artt. 56 van het administtratief statu
de
eelnemen.
§3
3. De tijd die besteed wordt
w
aan d
de bevorde
eringsproce
edure is gee
en diensttijd en de
verplaatsinge
en die gebe
euren in hett kader van
n de bevord
deringsproccedure zijn voor
rek
kening van de kandida
aat.
4. §
§1. De examenjury be
estaat uit 3 juryleden en wordt samengeste
s
eld als volgt:
1° de
d zonecom
mmandant o
of een officiier van zone Westhoe k;
2° de
d zonecom
mmandant o
of een officiier van zone Fluvia;
3° een
e
selectie
edeskundige
e extern aa
an zone We
esthoek en zone Fluvia
a;
Een secreta
aris, zonder recht op v
vraagstellin
ng of beoorrdeling, worrdt door de
e jury
a
aangeduid buiten de jury
j
per da g dat een examenzitt
e
ing plaats v
vindt.
§2. De voo
orzitter van de examen
njury is één
n van de leden en worrdt door de
e
jjuryleden aangeduid
a
per
p dag datt een exam
menzitting plaats
p
vindtt.
§3. De beslissingen va
an de exam
menjury wo
orden bij ee
envoudige m
meerderheid
g
genomen.
§4. De lede
en van de examenjury
e
y worden nominatief door
d
het zo necollege
a
aangesteld op voordra
acht van de
e zonecomm
mandant. Daarbij
D
worrden 1 of meerdere
m
reservejury
yleden aang
geduid voo r het geval een jurylid
d zich moett terugtrekken
w
wegens een
n familieband met een
n kandidaat of in geva
al van ziektte of persoo
onlijke
reden meegedeeld voor het eersste examen
n plaats vindt. De jury
y neemt ken
nnis van
het wegvallen van een
n jurylid en
n kiest een reserve-jurylid om te
e zetelen.
§5. De geld
digheid van
n de ingedie
ende kandid
daturen wo
ordt door de
e examenju
ury
beoordeeld
d.
§7. De examenjury maakt
m
een liijst op van de geslaagde kandida
aten per zone in
pgemaakt voor
o
orde van het behaalde
e resultaat waarbij ee
en aparte lijjst wordt op
v
de
kandidaten
n beroepsluitenant en een aparte
e lijst voor de
d kandidatten luitenant
v
vrijwilligers
s.
5. D
Deze beslis
ssing ter be
ekrachtiging
g aan de ee
erstvolgend
de zoneraad
d voor te le
eggen.

23. V
Vaststellen
n van hett verloop van de selectiepr
s
rocedure en van de
menjury v
voor de aanleg
a
va
an een
invulling van de exam
bev
vordering
gsreserve
e door verrhoging in graad voor
v
luite
enant
Het zon
necollege be
eslist:
1. De e
examenjury
y voor de aanleg
a
van een bevord
deringsrese
erve door ve
erhoging van
graa
ad voor luittenant vastt te stellen als volgt:
- zonecom
mmandant zone Westthoek
a
- zonecom
mmandant zone Fluvia
- externe
e selectiede
eskundige ((firma per-s
sé)
A
Als reserve
e worden de
e volgende personen voorgedrag
v
gen waaruitt de jury ka
an
k
kiezen:
P
Postoverste
e van Diksm
muide, een officier van
n zone 1 zo
oals aangessteld door Zone1,
Z
p
postoverste
e van Ieperr, een officiier zone fluvia zoals aangesteld d
door Zone Fluvia;
2. De s
selectieproc
cedure en timing
t
voorr de bevord
deringsproe
ef voor de g
graad van
luite
enant vast te stellen als
a volgt:
- Een pap
per waarin de kandida
aat zijn visie uitwerkt over één o
of meerdere
e taken
uit de functiebesch
hrijving: tu
ussen 6 en 12 juni 201
16 waarbij o
op 6 juni de
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-

opdrach
ht wordt op
pgestuurd o
of waarbij de
d kandidaa
at op 6 junii 2016 de opdracht
o
kan afh
halen op de administra
atieve zetell;
-De verrdediging voor de jury
y van deze paper midd
dels een dig
gitale prese
entatie;
Aansluitend op voorgaande v
volgt een in
nterview wa
aarin gepeilld wordt na
aar de
motivattie, de gesc
chiktheid en
n de inzetb
baarheid van de kandid
daat.
Deze laatste 2 ond
derdelen vi nden plaats tussen 17
7 en 19 jun
ni 2016, op een
datum vast
v
te stelllen door de
e jury.
De beke
endmaking voor de aa
anleg van een
e
bevorderingsreserrve door ve
erhoging
van gra
aad voor luiitenant vasst te stellen
n als volgt:
a. De bekendmak
b
king loopt v
van 23 april 2016 tot 24 mei 201
16;
b. Via de website
e van de zo ne en via een
e
dienstnota aangep
plakt in de posten
van de zone;
c. Per e-mail aan
n de person
neelsleden in de graad van serge ant of adju
udant;
d. Voo
or de person
nen die voo
orlopig verw
wijderd zijn
n van de die
enst per ma
ail of
aangetekende brief.

24. V
Vaststellen
n geldigh
heid kand
didaturen voor de aanwerv ing van ICTI
verrantwoord
delijke B1-B3
Het zon
necollege be
eslist:
1. T
Toelating te
e verlenen aan 3 kand
didaten om deel te nemen aan d e
s
selectieproc
cedure voo
or de functie
e van ICT-v
verantwoorrdelijke B1--B3
2. T
Toelating te
e verlenen aan 4 kand
didaten om deel te nemen aan d e
s
selectieproc
cedure voo
or de functie
e van ICT-v
verantwoorrdelijke B1--B3 onder
v
voorbehoud
d van het naleveren
n
v
van gegevens
an de
3. G
Geen toelatting te verlenen aan 1 kandidaatt om deel te nemen aa
s
selectieproc
cedure weg
gens het nie
et voldoen aan de aan
nwervingsv
voorwaarde
en
4. D
De betrokk
kenen in kennis te stelllen van de al dan niett geldigheid
d van hun
k
kandidatuu
ur en het ve
erdere verlo
oop van de selectiepro
ocedure
5. T
Tegen dit besluit
b
kan per aangettekende brief een bero
oep tot niettigverklarin
ng, al
d
dan niet vo
oorafgaand door of ve rgezeld van
n een beroe
ep tot scho
orsing, word
den
iingesteld bij de afdelin
ng adminisstratie van de
d raad van
n state, We
etenschapsstraat
3
33, 1040 Brussel,
B
binnen een terrmijn van zestig
z
dagen die ingaa
at op de dag
w
waarop hett besluit aan de verzoe
eker werd betekend.

Vaststellen
n geldigh
heid kand
didaturen voor de aanwerv ing van
25. V
nesecreta
aris A1a-A
A3a
zon
necollege be
eslist:
Het zon
Toelating te
e verlenen aan 3 kand
didaten om deel te nemen aan d e
1. T
s
selectieproc
cedure voo
or de functie
e van zonesecretaris A1a-A3a
A
2. T
Twee kandidaten vold
doen niet aa
an de aanw
wervingsvoo
orwaarden en worden niet
ttoegelaten tot de sele
ectieprocedu
ure
3. B
Betrokkene
en in kennis
s te stellen van de al dan
d
niet ge
eldigheid va
an hun
k
kandidatuu
ur en het ve
erdere verlo
oop van de selectiepro
ocedure
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Tegen dit besluit
b
kan per aangettekende brief een bero
oep tot niettigverklarin
ng, al
4. T
ergezeld va
d
dan niet vo
oorafgegaan
n door of ve
an een bero
oep tot sch orsing, worden
iingesteld bij de afdelin
ng adminisstratie van de
d raad van
n state, We
etenschapsstraat
3
33, 1040 Brussel,
B
binnen een terrmijn van zestig
z
dagen die ingaa
at op de dag
w
waarop hett besluit aan de verzoe
eker werd betekend.

26. A
Aanpassen
n selectie
eprocedurre voor de aanwer
rving van
n een volttijds
con
ntractuee
el ICT-ver
rantwoord
delijke B1-B3
Het zon
necollege be
eslist:
1. De s
selectiecom
mmissie voo
or de aanwe
ervingsproc
cedure van één ICT-v erantwoord
delijke
B1-B3 aan te passen
p
als volgt:
v
- d
diensthoofd
d personeel & HR – se
ecretaris va
an de jury, zonder rec ht op vraag
gstelling
e
en beoorde
eling, wordtt vervangen
n door
- a
administrattief medew
werker - seccretaris van
n de jury, zonder rechtt op vraags
stelling
e
en beoorde
eling
2. De e
eventuele noodzakelij
n
ke vervang
ging van juryleden wordt overgellaten aan de
d
zone
ecommandant voor zo
over de verrvanging ge
ebeurt voorr het eerste
e examen plaats
p
vind
dt.

27. To
oekennen
n cumulatie van b
beroepsac
ctiviteiten
n aan de boekhoud
der
Het zon
necollege ge
eeft toestem
mming aan
n de boekho
ouder om de
d meegede
eelde
beroeps
sactiviteiten
n te cumule
eren voor d
de duur van
n 4 jaar.

en stageo
overeenk
komst met Vives
28. Goedkeure
Het zon
necollege wijst
w
de stag
geovereenk
komst met Vives
V
door naar de da
agorde van de
eerstvo
olgende zon
neraad.

29. A
Aktename definitie
eve aanst elling sta
agiair bra
andweerm
man
Het zon
necollege wijst
w
dit pun
nt door naa r de dagord
de van de eerstvolgen
e
nde zoneraa
ad.

30. A
Aktename aanvraag ouders
schapsver
rlof
Het zon
necollege ne
eemt kenniis van de p roblematiek.

31. To
oekennen
n verleng
ging opsc horting contract
c
Het zon
necollege be
eslist om de toekennin
ng van verlenging ops
schorting co
ontract doo
or te
verwijze
en naar de dagorde van de eersttvolgende zoneraad.
z

32. A
Aanvulling
g bij beslu
uit tot aa
anleg bevorderings
sreserve door de
verrhoging in
n graad tot vrijwilllig serge
eant
Het zon
necollege be
eslist:
1. De ttekst in pun
nt 4§7 van het besluitt van de zo
oneraad van
n 9 maart 2
2016 aan te
e vullen
mett de woorde
en ‘waarbij een aparte
e lijst wordtt opgemaak
kt voor de kandidaten
n
bero
oepssergea
ant en een aparte
a
lijst voor de vrrijwilliger se
ergeant’. D it geeft dan
n de
volg
gende gecoördineerde tekst:
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D
De examen
njury maaktt een lijst o
op van de geslaagde
g
kandidaten
k
per zone in
n orde
v
van het beh
haalde resu
ultaat waarrbij een apa
arte lijst wo
ordt opgem
maakt voor de
d
k
kandidaten beroepsse
ergeant en een aparte lijst voor de
d vrijwillig
ger sergean
nt.
2. Deze beslissing
g ter bekrachtiging vo
oor te legge
en aan de eerstvolgen
e
nde zoneraa
ad.

33. V
Vacant verrklaren van divers
se plaatse
en van vr
rijwillig s
sergeant te
t
beg
geven doo
or de ver
rhoging in
n graad en
e aanleg bevorde
eringsrese
erve –
te b
bekrachtiigen in de
e zoneraa
ad
Het zon
necollege be
eslist:
1. De volgend
de plaatsen van vrijwillliger serge
eant vacantt te verklare
en:
- post Langemark-P
Poelkapelle
3 plaatse
en
- post Zo
onnebeke
3 plaatse
en
- post We
ervik
2 plaatse
en
- post We
estouter
3 plaatse
en
- post Ke
emmel
2 plaatse
en
- post Nie
euwkerke
2 plaatse
en
- post Me
esen
2 plaatse
en
- post Zu
uid-IJzer
4 plaatse
en
- post Lo-Reninge
4 plaatse
en
- post Dik
ksmuide
3 plaatse
en
- post Leke
2 plaatse
en
- post Ko
oekelare
7 plaatse
en
- post Ko
ortemark
1 plaats
- post Me
erkem
2 plaatse
en
- post Ko
oksijde
2 plaatse
en
- post Oo
ostduinkerk
ke
1 plaats
- post De
e Panne
5 plaatse
en
- post Nie
euwpoort
4 plaatse
en
- post Ve
eurne
3 plaatse
en
eslissing ter bekrachtiging voor tte leggen aan de eerstvolgende zzoneraad.
Deze be

34. Bespreking problem
matiek fe
eestdagen
n voor
berroepsbran
ndweerm
mannen
Het zon
necollege be
eslist om de regeling v
voor betaalde feestda
agen verderr te onderhandelen
en in co
onsensus met
m de vako
organisatiess tot een re
egeling te komen.
k

35. A
Aktename verslag inspectie
ebezoek
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
het verrslag van het
h inspectiebezoek.

36. W
Wijziging retributie
eregleme
ent voor brandwee
b
erinterven
nties en
bra
andpreven
ntie.
Het zon
necollege be
eslist om het retributi ereglementt ter goedk
keuring doo
or te verwijz
zen
naar de
e dagorde van
v
de eers
stvolgende zoneraad.

37. A
Aktename voorstel verhuis administratie naa
ar militairre basis
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necollege ne
eemt akte van
v
de goe
edkeuring door
d
de miliitaire overh
heid om 5 lo
okalen
Het zon
op luchtmachtbasiis Koksijde te gebruike
en. De verh
huis wordt voorzien in
n de 2 eerste
van de maa
and juli. De
e overeenko
omst wordtt ter goedkeuring voo rgelegd aan de
weken v
eerstvo
olgende zon
neraad.

38. A
Aktename overeenkomst ris
siscoanallyse met zone Fluv
via
Het zon
necollege be
eslist om de overeenk
komst omtrrent risicoan
nalyse tusssen de 4 We
estVlaamse hulpverle
eningszones
s ter goedk
keuring op te
t nemen op
o de dagorrde van de
olgende zon
neraad.
eerstvo

39. V
Vastleggen
n data zo
oneraden voor de 2de helft 2016
Het zon
necollege be
eslist:
1. De voorgesstelde zittin
ngsdata voo
or de zonerraad in 2016 ter goedk
keuring doo
or te
v
verwijzen naar
n
de dag
gorde van d
de zoneraad.
2. De voorgesstelde wijzig
ging zitting
gsdatum va
an het zonecollege gep
pland op
9 septembe
er te verzettten naar 2
23 septemb
ber 2016.

40. A
Agenda zo
oneraad 11
1 mei 20
016
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 11 m
mei 2016 om 20 u
in het s
stadhuis Dik
ksmuide en
n stelt het d
de dagorde vast.

A
An De Rec
chter
Z
Zonesecre
etaris ad hoc
h

Marc Va
anden Bus
ssche
Voorzitt
tter
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