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

1. Goe
edkeuring
g verslag
g zonecolllege 8 ap
pril 2016
Het zon
necollege ke
eurt het verslag van h
het zonecollege van 8 april 2016 goed.

2. Bettaalbaars
stelling in
nkomende
e facturen numme
er 74 tot e
en met 85
Het zon
necollege le
egt de voorg
gestelde ui tgaven vas
st en geeft de bijzonde
ere rekenplichtige
het bev
vel de som van 701.65
50,73 euro te betalen aan de aan
ngeduide re
echthebben
nden.

3. Vas
ststellen invorderiingsrechtten numm
mers 127 t.e.m. 22
23
Het zon
necollege sttelt de voorrgestelde lijjst invorderingsrechte
en met volg
gnummers 127
t.e.m. 2
223 respecttievelijk ten
n bedrage v
van 4.049.4
401,40 eurro vast.

4. Akttename voorstel
v
verdeelsle
v
eutel
Het zonecollege stelt
s
voor om dit punt te hernemen op het volgende
v
zo
onecollege

5. Gun
nning aan
nkoop me
eubilair Z
Zuid-IJzer
r
Het zon
necollege be
eslist om de gunning v
van de opd
dracht ‘Bran
ndweerpostt Zuid-IJzerrleveren van kledijrrekken’ aan
n de firma Duyvejonck
k-Belaen to
oe te wijzen
n voor de
totaalprrijs van 21..709,82 euro.

6. Voo
orstel aan
nkoop div
verse perrsoneelsw
wagens
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de aan
nkoop van 1 personeelswagen, 2 lichte
materia
aalwagens en
e 2 diensttvoertuigen
n en verwijs
st deze ter goedkeurin
ng door naa
ar de
dagorde
e van de ee
erstvolgend
de zoneraad
d.

7. Akttename aankoop
a
ambulanc
a
ce post Diksmuide
e
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de aan
nkoop van 1 ambulanc
ce post Dikssmuide en verwijst
deze ter goedkeurring door na
aar de dago
orde van de
e eerstvolgende zonerraad.

8.

In
nterzonale
e betaling
gsafspraa
ak testba
ank PPMO
O Wobra

Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de beta
alingsafsprraak testbank PPMO W
Wobra en ve
erwijst
deze ter goedkeurring door na
aar de dago
orde van de
e eerstvolgende zonerraad.
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9. Ak
ktename voorstel
v
contract
c
z
zuurstoffflessen am
mbulance
e werking
g
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
het con
ntract voorrstel en verwijst deze ter goedke
euring
door na
aar de dago
orde van de
e eerstvolge
ende zonerraad.

10. 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.

11. Ak
ktename toekenne
en vrijwilllig ontsla
ag
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de bov
venvermelde verzoeke
en tot vrijw illig ontslag
g en
verwijstt deze ter goedkeurin
g
g door naa r de dagord
de van de eerstvolgen
e
nde zoneraa
ad.

12. A
Aktename voorstel kennisna
ame interne muta
atie divers
se posten
n
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de inte
erne mutatiie diverse posten
p
en v
verwijst dez
ze ter
kennisn
name door naar de dagorde van de eerstvolgende zoneraad.

13. K
Kennisnam
me vacant verklariing hulpv
verlener-a
ambulanc
cier nietbra
andweerm
man
Het zon
necollege be
eslist om de vacant ve
erklaring va
an 24 plaattsten van sttagiairhulpverrlener-ambulancier voor diverse posten te begeven
b
uitt de wervin
ngsreserve
aangele
egd na de selectieproe
s
even van 16
6 en 23 januari 2016, en de vaccantverklarring van
de reste
erende plaa
atsen te be
egeven bij w
wijze van aanwerving,, door te ve
erwijzen na
aar de
dagorde
e van de ee
erstvolgend
de zoneraad
d.

14. K
Kennisname vaca
ant verkl aring vr
rijwillig brandwe
eerman bij
b

wijjze van aanwerv
a
ing
Het zon
necollege be
eslist de va
acantverkla ring, te beg
geven bij wijze
w
van aa
anwerving van alle
plaatsen van vrijw
willig brandw
weerman d ie niet inge
evuld zijn in
n het perso
oneelsplan,
ng houdende met het advies
a
van de postove
erste, voor diverse po
osten, door te
rekenin
en naar de dagorde van de eersttvolgende zoneraad.
z
verwijze

15. R
Resultaten
n selectie
e ICT-vera
antwoord
delijke B1
1-B3
Het zon
necollege be
eslist om de aanstellin
ng van 1 IC
CT-verantwoordelijke B
B1-B3 doorr te
verwijze
en naar de dagorde van de eersttvolgende zoneraad.
z

16. M
Mededelin
ng van de geldige k
kandidaturen serg
geant
Het zon
necollege ne
eemt kenniis van de g eldige inge
ediende kan
ndidaturen voor de
bevorde
ering naar sergeant

17. V
Vaststellen
n van de geldige k
kandidatu
uren adm
ministratie
ef medew
werker
C1--C3
Het zon
necollege be
eslist:
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elating te verlenen aan 44 kandid
daten om deel
d
te nem
men aan de selectiepro
ocedure
1. Toe
voo
or de functie van administratief m
medewerke
er C1-C3
2. Toe
elating te verlenen aan 9 kandida
aten om de
eel te neme
en aan de sselectieproc
cedure
voo
or de functie van administratief m
medewerke
er C1-C3 on
nder voorbe
ehoud van het
naleveren van
n gegevens;
3. Eén
n kandidaatt voldoet niiet aan de a
aanwerving
gsvoorwaarrden en wo rdt niet toe
egelaten
tot de selectie
eprocedure
4. Bettrokkenen in kennis te
e stellen va
an de al dan
n niet geldigheid van h
hun kandidatuur
en het verdere
e verloop van
v
de selecctieprocedu
ure.

18. V
Vaststellen
n van de geldige k
kandidatu
uur logisttiek mede
ewerker C1-C3
C
Het zon
necollege be
eslist:
-

T
Toelating te
e verlenen aan de eniige kandida
aat om deel te nemen aan de
s
selectieprocedure voo
or de functie
e van logistiek medew
werker C1-C
C3

19. To
oekennen
n verlof zonecomm
z
mandant
Het zon
necollege be
eslist:
1. A
Aan de zon
necommand
dant verlof toe te kenn
nen in de hierna
h
verm
melde period
des:
a. 30 en
e 31 mei en
e 1 juni 20
016
b. 8 se
eptember to
ot en met 1
16 septemb
ber
2. O
Om de majjoor postov
verste van K
Koksijde en
n regiodirec
cteur aan te
e duiden als
an de
a
afgevaardig
gde van de zonecomm
mandant om
m de bevoegdheden va
z
zonecommandant ove
er te nemen
n in bovenv
vermelde periodes.
3. O
Om majoorr postovers
ste van Pop
peringe en regiodirecte
r
eur aan te d
duiden als
a
afgevaardig
gde van de zonecomm
mandant ind
dien voorga
aande pers oon verhinderd of
a
afwezig is.

20. A
Aktename benoeming stagia
air brand
dweerman
n tot effe
ectief
bra
andweerm
man – Pos
st Koekellare
Het zon
necollege be
eslist om hierna verm
melde punt door
d
te verwijzen naa r de dagord
de van
de eers
stvolgende zoneraad:
melde stagiiair-brandw
weerman eff
ffectief in dienst te nem
men als vriijwillig
De verm
brandw
weerman in de post Ko
oekelare me
et ingang van
v
1 juli 20
016

21. A
Aktename voorstel arbeidsrreglemen
nt
Het zon
necollege be
eslist akte te nemen v
van de aanpak omtren
nt het arbeiidsregleme
ent zoals
toegelic
cht door de
e zonecomm
mandant en
n dit agenda
apunt te he
ernemen alss de
ontwerp
pteksten ge
efinaliseerd
d zijn.

22. To
oekennen
n cumulatie van b
beroepsac
ctiviteiten
n aan
berroepsbran
ndweerm
man
Het zon
necollege be
eslist om aan 4 beroe pspersonee
elsleden toe
elating te v
verlenen om
m de
meeged
deelde bero
oepsactivite
eiten te cum
muleren voor de duur van 4 jaar .

23. V
Voorstel te
ewerkste
elling logiistiek medewerker
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necollege be
eslist het dossier te he
ernemen na het inwin
nnen van de
e nodige ad
dviezen.
Het zon

24. A
Aktename problem
matiek fitn
ness prog
gramma
Het zon
necollege be
eslist om dit punt te h
hernemen op
o basis van de bespre
ekingen die
e per
post me
et de burge
emeester moeten
m
plaa
ats vinden.

Aktename voorstel aanpass
sing admiinistratieff statuut en de
25. A
bijz
zondere aanwervi
a
ngsvoorw
waarden
Het zon
necollege beslist
b
de aanpassinge
en aan het administrattief en geld
delijk statuu
ut van
het adm
ministratief personeel van de zon
ne Westhoe
ek, inclusieff de bijzond
dere aanwe
ervingsen bevo
orderingsvo
oorwaarden
n, na bespre
eking in he
et BOC doorr te verwijzzen naar de
e
eerstvo
olgende zon
neraad.

25. bis
s Aktenam
me projectnota om
mtrent “ Interzona
I
ale dispattching”
(bijkom
mend punt wegens
w
hoo
ogdringend
dheid)

Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de vraa
ag om een princiepsakkoord “I nterzonale
Dispatc
ching” te be
ekomen en kennis te n
nemen van de bijhorende projecttnota en de
eze
positieff te beantwoorden. Ditt punt word
dt hernome
en op het vo
olgende zo necollege en
e ter
goedkeuring voorg
gelegd op de
d eerstvolg
gende zone
eraad.

26. A
Agenda zo
oneraad 29
2 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 29 j uni om 20 u in het
stadhuis van Diksm
muide en stelt het de dagorde va
ast.

27.

M
Mededelingen

Het zon
necollege ne
eemt kenniis van de v olgende me
ededelingen:
- S
Stand van zaken kand
didaturen lu
uitenant en
n kapitein:
o Zoals beslist in
n de zonera
aad zal de procedure
p
van
v
professsionalisering van
kapitein doorgaan als de kandidaten
n zich in ord
de hebben gesteld me
et de
voorwaarden.
o Mom
menteel wo
orden de ka
andidaten voor
v
de bevordering na
aar luitenan
nt nog
verd
der ingewac
cht tot 24 m
mei 2016
o Na de
d proeven
n zullen de resultaten worden doo
orgestuurd aan alle
e aanstellin
burg
gemeesters
s zodat op de zoneraa
ad van 29 ju
uni 2016 de
ng kan
gebeuren.
- V
Verlenging van de sta
age van berroepsbrandweermannen-ambula ncier van de
d post
De Panne loopt ten einde, goedk
keuring van
n de benoem
ming zal ge
ebeuren op de
z
zoneraad van
v
29 juni 2016.
- De commandant geeft uitleg bij de werkwijjze voor de griepvacccins waarbijj
d
dezelfde we
erkwijze als
s vorig jaarr wordt aan
ngehouden.
- De voorzittter verwijstt naar de affsprakennota ‘ samenw
werking HV
V Westhoek
k en de
burgemees
sters’ zoals vastgesteld
d in de zon
neraad van 11 mei 201
16. Hij vraa
agt de
z
zonecommandant om in alle possten de routine in te voeren om ccontinu de
burgemees
ster alle info
ormatie te geven en over
o
de loka
ale problem
matiek in ge
esprek
tte gaan. De
e informatieplicht naa
ar de burgemeester toe moet opg
genomen worden
w
in de proce
edures en moet
m
ingeoe
efend worden. Nalatigheid door e
een officierr
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-

-

-

o
omtrent de
eze informa
atieplicht en
n de toepas
ssing van de afspraken
nnota is ee
en
ttekortkoming die aanleiding kan geven tot een tuchtsanctie.
De voorzittter vraagt om
o een brie
ef te schrijv
ven naar alle gemeenttebesturen met de
v
vraag om gratis
g
gebru
uik van de sportaccom
mmodaties toe te staa n aan de
brandweerlieden van de eigen po
ost.
De voorzittter vraagt om
o de proc edure bij het afscheid
d van een b
brandweerm
man
ingevolge eervol
e
ontslag of penssionering uit te werken
n. Er moet een
bedankings
sbrief gestu
uurd worde
en en een huldigingsmoment op d
de barbaraviering
w
waarbij een
n geschenk
kje wordt ov
verhandigd
d. Dit is een
n aandenke
en onder de
e vorm
v
van een be
eeldje zoals
s dat reeds gebruikelijk was bij de stad Nieu
uwpoort en
n
Diksmuide,, of ook naa
ar het voorrbeeld van de politiezo
one Westku
ust.
De voorzittter vindt he
et een meerrwaarde om
m over een fotoboek v
van alle
personeelsleden te be
eschikken. H
Hij geeft op
pdracht om
m dit te real iseren.

A
An De Rec
chter
Z
Zonesecre
etaris ad hoc
h

Marc Va
anden Bus
ssche
Voorzitt
tter
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