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

1. Goe
edkeuring
g verslag
g zonecolllege 13 mei
m 2016
Het zon
necollege ke
eurt het verslag van h
het zonecollege van 13
3 mei 2016
6 goed.

2. Bettaalbaars
stelling in
nkomende
e facturen numme
er 86 tot e
en met 105
Het zon
necollege le
egt de voorg
gestelde ui tgaven vas
st en geeft de bijzonde
ere rekenplichtige
het bev
vel de som van 2.310.003,22 eurro te betale
en aan de aangeduide
a
e rechthebb
benden.

3. Vas
ststellen invorderiingsrechtten numm
mers 224 t.e.m. 40
06
Het zon
necollege sttelt de voorrgestelde lijjst invorderingsrechte
en met volg
gnummers 224
t.e.m. 4
406 respecttievelijk ten
n bedrage v
van -490.966,95 euro
o vast.

4. Akttename fiinancieel verslag e
eerste kw
wartaal 2016
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
het fin ancieel verrslag eerste
e kwartaal 2
2016 en laa
at dit
ter kennisgeving te
t agendere
en op de ee
erstvolgend
de zoneraad
d.
ordt opgeric
cht omtrentt de verdee
elsleutel me
et de volge
ende leden:
Een werkgroep wo
W
M. Lewyllie, T
T. Hugues en
e R. Van Praet.
P
De le
eden duiden
n een
C. Dejaegher, A. Wyffels,
voorzittter aan.

5. Akttename voorstel
v
aankoop
a
p
persoonlijke besch
hermings
smiddelen
n
Het zon
necollege be
eslist om de aankoop van 400 in
nterventiepa
akken voorr de prijs va
an
366.872
2 euro ( inc
cl. btw) via de civiele veiligheid door
d
te verwijzen naa r de dagord
de van
de eers
stvolgende zoneraad.

6. Akttename oninvorde
o
erbare on
ntvangste
en
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de voo
orgelegde oninvorderb
o
bare ontvan
ngsten voorr de
som van 6.804,25
5 euro.

7. Akttename to
oekennen
n vrijwilliig ontslag
g
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.
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8.

Ak
ktename afwijzing
g logistiek
k medew
werker

Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
het sta
andpunt van de juridis
sche directiie.

8. Bis Vaststelllen proce
edure, tim
ming en se
electiecommissie voor de
aanwe
erving van een voltijds stattutaire zo
onesecrettaris A4a
a-A4b
1. De selectiecommissie voor de aanwe
ervingsprocedure van een voltijdss statutair zonesecrretaris A4a--A4b wordtt vastgeste ld als volgtt:
- z
zonecommandant – voorzitter va
an de jury;
- s
stadsecreta
aris Diksmu
uide - lid;
- g
gemeentes
secretaris Koksijde
K
– liid;
- Externe sellectiedesku
undige die d
de assessm
ment proef coördineert
c
t - lid
diensthoofd
d personeel & HR- seccretaris van
n de jury, zonder rech
ht op vraags
stelling
- d
e
en beoorde
eling;
Als een lid van
n de jury zic
ch wegens familieband
d of wegens persoonliijke redene
en
ugtrekt als jurylid
j
voorr de eerste examenprroef plaats vindt
v
dan w
wordt hij ve
erteru
vangen door een persoon
n die door d
de voorzitte
er van de ju
ury wordt a
aangeduid.
selectieproc
cedure en timing
t
voorr aanwervin
ng van een voltijds sta
atutair zone2. De s
secrretaris A4a--A4b wordtt vastgeste ld als volgtt:
mail.
- O
Opmaken paper:
p
opdrracht op do
onderdag 1 septemberr 2016 via m
IIndienen paper uiterlijk op maan
ndag 12 september 20
016 om 24..00u.
- A
Assessmentproef vana
af 26 septe
ember 2016
6.
aten die ge
eslaagd zijn in de schriftelijke pro
oef.
Enkel voor de kandida
Deze asses
ssmentproe
ef is niet eli minerend en
e het rapp
port wordt m
meegenomen in
d
de mondeliinge proef.
- De datum (data)
(
van de mondel inge proef wordt laterr vastgeleg d door de selecties
c
commissie..
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 fu
uncttieprofiel.
3. De v
vergoeding van de externe juryle
eden wordtt vastgesteld op 250,0
00 euro voo
or het
geheel te verhogen met de
d verplaattsingskosten.
publicatie gebeurt
g
in ‘De Streekk
krant’ van 6 en 13 juli 2016 en in
n ‘De Zondag’ van
4. De p
10 e
en 17 juli 2016.
2
De ge
emeentebessturen van de zone worden gevrraagd de pu
ublicatie
te v
verspreiden en in alle brandweerp
posten worrdt de publicatie uitge hangen. De
e vrije
solliicitanten on
ntvangen via mail de p
publicatie.
kandidature
en moeten ingediend worden uitterlijk op dinsdag 16 a
augustus 20
016.
De k
5. Het zonecolleg
ge zal de ge
eldigheid va
an de kandidaturen va
aststellen o
op 19 augus
stus
2016.

9. Akttename heropstar
h
rt bevord
deringsprocedure door verh
hoging in
n
gra
aad voor sergeant
s
Het zon
necollege be
eslist de va
acant verkla
aring van 34
3 plaatsen van sergea
ant te bege
even bij
wijze va
an bevorde
ering door te
t verwijzen
n naar de dagorde
d
van
n de eerstv
volgende zo
oneraad.

9. bis Vaststellen proce
edure, tim
ming en examenju
e
ury voor d
de bevord
dering
sergea
ant
Het zon
necollege be
eslist om dit punt uit tte stellen to
ot de volge
ende vergad
dering
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9. ter Vaststellen procedure, tim
ming en ex
xamenjur
ry voor de
e aanwer
rving
n vrijwillig brandw
weerman..
van
1. De e
examenjury
y voor de selectieproc
s
cedure voorr vrijwillig brandweerm
b
man vast te
e stellen
als v
volgt:
- p
postoverste
e Poperinge
e - voorzitte
er
- p
post Veurne –officier
- p
post Wervik
k- onder-offficier
- p
post Kortem
mark -secre
etaris zond er recht op
p vraagstelling of beoo
ordeling.
Als e
een lid van de jury zic
ch wegens familieband
d of wegens persoonliijke redene
en zich
teru
ugtrekt als jurylid
j
voorr de eerste examenproef plaats vindt
v
dan w
wordt hij ve
ervangen door een persoon
p
die
e door de zo
onecommandant word
dt aangedu id.
2. De v
vacature wordt gepub
bliceerd in ‘ De Streekk
krant’ van 7 juli en 18 augustus 2016
2
en
in ‘D
De Zondag’’ van 10 juli 2016 en 2
21 augustus 2016. De
e gemeente
ebesturen van
v
de
zone
e worden gevraagd
g
de
e publicatie
e te verspre
eiden en in alle brandw
weerposten
n wordt
de p
publicatie uitgehangen
u
n. De vrije sollicitanten ontvange
en via mail de publicattie.
De k
kandidature
en moeten ingediend worden uitterlijk op 31
1 oktober 2
2016.
3. De s
selectieproc
cedure en timing
t
voorr brandwee
erman vrijw
williger vastt te stellen als
volg
gt:
- de datum
m voor de vaststelling
v
g van de ge
eldigheid va
an de kandiidaturen wo
ordt
door de juryleden vastgelegd
v
binnen de week na het afsluiten
n van de ka
andidaturen;
- het verg
gelijkend ex
xamen besttaat uit een
n mondeling
g interview , bedoeld om
o de
motivatie, de inzetbaarheid en
n de overee
enstemming van de k
kandidaat met
m de
functiebeschrijving en de zone
e te testen.
Er is een
n bijkomend
de praktiscche proef ov
ver manuelle basisvaa rdigheden.
Deze pro
oeven vinde
en plaats tu
ussen 14 en 30 novem
mber 2016
selectieproc
cedure voo
or mobiliteitt in dezelfde graad voor brandwe
eerman wordt
4. De s
beke
end gemaa
akt via een oproep tot kandidaats
stelling die gedurende
e ten minstte 30
werkdagen voo
or de uiters
ste datum v
voor de ind
diening van de kandida
aturen overgemaa
akt wordt aan
a
alle zon
nes die perssoneel van dezelfde ta
aalrol tewerrkstellen. Deze
D
opro
oep wordt ten
t
minste 20 werkda gen voor de
d uiterste datum
d
voorr de indieniing van
de k
kandidature
en bekendg
gemaakt in elke post, op hun websites en o
op de website van
de A
Algemene Directie
D
Civiele Veiligh
heid van de FOD Binne
enlandse Za
aken:
De k
kandidature
en moeten ingediend worden uitterlijk op 2 septemberr 2016.

De d
datum voor de vastste
elling van d
de geldighe
eid van de kandidature
k
en wordt do
oor de
jury
yleden vastg
gelegd binn
nen de wee
ek na het affsluiten van
n de kandid
daturen.

9 . qua
ater Vasttstellen procedure
e, timing en
e exame
enjury vo
oor de
aan
nwerving van vrijw
willig hul pverlener ambulancier nie
et
bra
andweerm
man.
1. De
-

samenstelling van de
e selectieco mmissie va
ast te stelle
en als volgtt:
v
van
v
de jury
y;
officier – voorzitter
sergeant majoor pos
st Diksmuid
de;
luitenant post Ieper
coördinato
or hulpverlener ambu lancier pos
st Wervik - secretaris v
van de jury
y;
zonder recht op vraa
agstelling e
en beoordeling
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n de jury ziich wegenss familieban
nd of wegen
ns persoonllijke redene
en
Als een lid van
teru
ugtrekt als jurylid voo
or de eerste
e examenproef plaats vindt dan w
wordt hij vervan
ngen door een
e
persoon die door de zonecom
mmandant wordt aang
geduid.
2. De v
vacature wordt gepub
bliceerd in ‘ De Streekk
krant’ van 7 juli en 18 augustus 2016
2
en
in ‘D
De Zondag’’ van 10 juli en 21 aug
gustus 2016. De geme
eentebestu
uren van de
e zone
worden gevraa
agd de publicatie te ve
erspreiden en in alle brandweerp
b
posten word
dt de
publicatie uitge
ehangen. De
D vrije solllicitanten ontvangen via
v mail de publicatie.
De k
kandidature
en moeten ingediend worden uitterlijk op 2 septemberr 2016.
3. De s
selectieproc
cedure en timing
t
voorr de aanwerving vrijwilliger hulpv
verlener am
mbulancier niet-brand
dweerman vast
v
te stel len als volg
gt:
- de datum voor de va
aststelling v
van de geld
digheid van
n de kandid aturen worrdt door
de juryled
den vastgelegd binnen
n de week na
n het afslu
uiten van d e kandidaturen;
- het vergelijkend exa
amen dat be
estaat uit een
e
mondelling intervie
ew, bedoeld
d om de
motivatie,, de inzetba
aarheid en de overeen
nstemming van de ka ndidaat me
et de
functiebes
schrijving en
e de zone te testen, aangevuld met een biijkomende praktische proe
ef omtrent de
d basishan
ndelingen van
v
eerste hulpverleniing, vindt plaats
p
tussen zaterdag 17 september
s
2016 en 1 oktober 20
016 in de b
brandweerpost
Koksijde. De data wo
orden vastg
gelegd door de exame
enjury.

9. Quinquies Va
acant ver
rklaring v
van één plaats
p
van
n beroeps
sluitenan
nt in de
pos
st Diksmu
uide te be
egeven biij wijze van
v
bevor
rdering do
oor verho
oging
in g
graad uit de werviingsreserrve.
Het zon
necollege be
eslist de va
acant verkla
aring van één
é
plaats van
v
beroepssluitenant in
i de
post Dik
ksmuide te
e begeven bij
b wijze va n bevorderring door ve
erhoging in
n graad uit de
bestaan
nde bevorderingsreserrve door te verwijzen naar de vo
olgende zon
neraad.

10. A
Aktename overeenkomst ID
DEWE
Het zon
necollege be
eslist de ov
vereenkomsst met een kostprijs van
v
1.380,0
00 euro goe
ed te
keuren en te laten
n onderteke
enen.

11. A
Aktename voorstel aansluitting bij GS
SD - V
Het zon
necollege be
eslist de aa
ansluiting b
bij GSD – V voor een geraamde
g
u
uitgave van
n
ongeveer 3.920,00
0 euro door te verwijzzen naar de
e volgende zoneraad e
en een voorstel
ansluiting van de vrijw
willigers uit te werken.
voor aa

12. A
Aktename projectn
nota omtrrent “ Intterzonale Dispatch
hing”
Het zon
necollege ne
eemt akte van
v
de vraa
ag om een princiepsakkoord “ In
nterzonale
Dispatc
ching” te be
ekomen en kennis te n
nemen van de bijhorende projecttnota en de
eze
positieff te beantwoorden en door te verrwijzen naa
ar de volgen
nde zonera
aad.

13. A
Aktename fusies diiverse bra
andweerposten
Het zon
necollege ne
eemt kenniis van de v oorstellen betreffende
e de fusies tussen de
verschilllende bran
ndweerposten.
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14. A
Aktename regleme
entering g
gebruik gemeentelijke
sp
portaccom
mmodatie
e.
Het zon
necollege be
eslist:
1. Een
n positief siignaal te willen geven aan alle brandweerm
mannen ond
der andere door
wellwillend in te
t gaan op sportieve a
activiteiten en aandac
cht voor de fysieke geschiktheid.
2. Een
n brief te richten aan alle
a gemee ntebesture
en met de vraag
v
om zo
oveel moge
elijk de
bra
andweermannen facilitteiten te ge
even in de sportinfrast
s
tructuur va n de gemeente.
3. De mogelijkhe
eid te onderzoeken om
m in de kaz
zernes met beroepsperrsoneel (tw
weedehan
nds) sportto
oestellen aa
an te kopen
n om ter pllaatse te ku
unnen sporrten.
4. Een
n werkgroep met de officieren-ge
o
eneesheer samen te stellen
s
die e
een voorste
el moet
uitw
werken in het
h kader van ‘Fit for W
Work’.
5. Hett Managementteam te
e laten onde
erzoeken of
o bijvoorbeeld een fina
anciële tussenkom
mst op een abonneme
ent in fitnessscentra in de zone uittgedrukt in
n een percentage
of e
een forfaita
air bedrag betekenisvo
b
ol kan zijn.
6. De zonecomm
mandant een
n voorstel tte laten uitwerken om
mtrent de in
nvulling van
n
fitn
ness- en spo
ortactiviteitten tijdens de dienstu
uren.

15. A
Aktename offerte voorstel
v
s
schilderw
werken nie
euwe lok
kalen
adm
ministratiie brandw
weer Wes
sthoek
Het zon
necollege de
e uitvoering
g van schild
derwerken goed te ke
euren voor e
een kostprijs van
10.076,,00 euro.

16. A
Aktename voorstel samenw
werkingso
overeenko
omst ond
derhoud
watterhydrattanten
Het zon
necollege be
eslist akte te nemen e
en het voorrstel door te
e verwijzen
n naar de dagorde
van de eerstvolgende zonera
aad.

17.

M
Mededelingen

Het zon
necollege ne
eemt kenniis van de v olgende me
ededelingen:
- De led
den nemen kennis van
n de stand van zaken van de sele
ectieproced
dures van
bevo
ordering tott sergeant, van bevord
dering tot luitenant, van
v
de bevo
ordering tott
logis
stiek medew
werker C1-C
C3 en van de aanwerv
ving van ee
en administtratief medewerker
C1-C
C3.
- De led
den nemen kennis van
n de toepasssing in de zone van de
d BTW-circculaire.
- De led
den nemen kennis van
n de proble
ematiek van
n de plaatsv
vervanger v
van een
burgemeester in de zoneraad. De co mmandantt heeft bijko
omende inl ichtingen
gscommissie van
gevrraagd en err zal verdere uitleg verrstrekt worrden op de begeleiding
6 juli 2016.
den nemen kennis van
n een arbei dsongeval in de post Poperinge.
- De led
kket E-Dcp.
- De led
den nemen kennis van
n de nieuwe
e offerte om
mtrent het sofwarepak
- De led
den beslisse
en om een subsidie va
an 500 euro te geven voor de op
pening van de
kaze
erne Zuid-IJJzer via een
n factuur va
an de vrien
ndenkring.
- De led
den nemen kennis van
n de inbren
ng van de zone bij de Kenotek Yp
pres Rally.
- De vo
oorzitter verrwijst naar de afsprak
ken gemaak
kt in het vo
orige zoneco
ollege en stelt
same
en met mee
erdere andere leden v
vast dat de vraag om continu de burgemeester alle
inforrmatie te ge
even en over de lokale
e problema
atiek in gesprek te gaa
an bij de re
ecente
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eroverlast niet
n
of onvo
oldoende ge
ebeurd is. De
D informattieplicht na
aar de burgewate
mees
ster toe mo
oet dwingen
nd gerespe
ecteerd worrden.
- Er is e
een tweesla
achtige situ
uatie bij hett gebruik va
an zandzak
kjes wat de aankoop, de
opsla
ag, het vulllen en verd
delen betrefft tussen ge
emeentedie
ensten en b
brandweer. De
volge
ende werkw
wijze wordtt naar voor geschoven
n waarbij alles door de
e zone gebe
eurt:
° aan
nkoop van 10.000 tot 15.000 ge
evulde zakje
es in voorra
aad;
° er zijn vulmac
chines in Po
operinge; ((1 in de sta
ad en 1 bij de
d brandwe
eer);
het kader va
an de veilig
gheidsplann
nen/ -coörd
dinatie moe
eten er afsp
praken gem
maakt
°in h
word
den omtrent de beschiikbaarheid// inzetbaarh
heid van de
e gemeente
elijke techn
nische
diens
sten; er mo
oet rekenin
ng gehoude
en worden met
m de opslagcapacite
eit van de lo
okale
kaze
ernes en de huidige op
pslag in gem
meentegebouwen.
- Vanuitt de interve
entieverslag
gen moete n de structturele, steeds weerkerrende probllemen
in ka
aart gebracht worden en aan de gemeente gerapporte
eerd.
- Het vo
olgend zone
ecollege vin
ndt plaats iin ‘Golf ter Hille’ op 19
9 augustus 2016 om 11
1 u
gevo
olgd door ee
en lunch te
er plaatse.

Geert D
Depotter
zonesec
cretaris ad hoc

Marc
c Vanden B ussche
er
voorzitte
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