Zoneraa
ad HV Westhoek
W
k
D
Diksmuid
de, in he
et Streekhuis Westhoek
W
k,
24 aprril 2015 om 09u
Sam
menvatttende lijs
st besluiten

ARE ZITTING
OPENBA
1. G
Goedkeuring versla
ag zoneraa
ad 19 maa
art 2015.

De zone
eraad keurtt het versla
ag van de zzoneraad d..d. 19 maart 2015 goe
ed.

De zone
eraad beslis
st tevens om
o in het ve
erslag van de zoneraa
ad dd. 27 fe
ebruari 201
15 de
datum v
voor de aan
nstelling va
an de zonessecretaris te
t wijzigen van 1 maa rt 2015 naar 1
april 20
015. Het ga
aat om een
n materiële misslag.

2. (11.) Vra
aag tot to
oevoeging
g agenda
apunt
Dit punt wordt bij hoogdringe
endheid aa n de dagorrde toegevo
oegd.
d verwijst een
e
beslissing over de
e beleidslijn voor het vervangen
v
v
van ziekenw
wagens
De raad
ter voorrbereiding naar het co
ollege.

3. (12.) Go
oedkeurin
ng aankoo
op hardw
ware ICT
Dit punt wordt bij hoogdringe
endheid aa n de dagorrde toegevo
oegd.
d keurt de bestelling
b
van
v
laptopss en aanhorrigheden op
p basis van het IT
De raad
raamco
ontract van de gemeen
nte Koksijd e goed voo
or een geraamd bedra
ag van 4.09
95,68
euro (excl. BTW).

4. (13.) Go
oedkeurin
ng aankoo
op printer
Dit punt wordt bij hoogdringe
endheid aa n de dagorrde toegevo
oegd. De zo
oneraad keurt de
onele printe
er via de aankoopcentrale waara
aan de gem
meente
aankoop van een multifunctio
mt, goed.
Koksijde deelneem

5. (14.) Goe
edkeuring
g aankoo
op elektro
onische maaltijdch
m
heques
Dit punt wordt bij hoogdringe
endheid aa n de dagorrde toegevo
oegd.
eraad keurtt de aankoo
op van elek
ktronische maaltijdche
m
eques voor de
De zone
persone
eelsleden van de zone
e die daar rrecht op hebben, via het
h contractt van de ge
emeente
Koksijde goed. De
e cheques hebben
h
een
n waarde van 5 euro.
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6. (2.) Goedkeuring vo
ooruitgang
gsrapportt
De zone
eraad keurtt het vooruitgangsrap
pport van he
et ZOOP 20
014 voor de
e Prezone
Westho
oek goed.
7. (3.) Akten
name boor
rdtabel
De zone
eraad neem
mt akte van
n de boordt abel van de
e HV Westh
hoek.
FINAN
NCIEN
8. (4.) Goedkeuren be
estelling p ersoonlijk
ke bescher
rmingsmid
ddelen (PB
BM ’s)
ng Prezone 2014
– Begrotin
De zone
eraad keurtt volgende bestellinge
en met betrrekking tot PBM ’s op basis van de
d
begrotin
ng van de prezone
p
20
014 goed:
N
Nummer

Bestelling

Eenheid
dsprijs

Totaal
T

1

14
entiejassen
interve
14
entiebroeke
en
interve

375,1 euro
e

9.152,9
9
eurro
(incl. BTW)

2

62 paar
beschermende
handsc
choenen

88,23 euro
e
per paa
ar

5.470,26
5
euro
e
(incl.
BTW)
B

3

14 besc
chermende
e
helmen
n

344,85 euro
per helm
m

4.827,9
4
eurro

4

23 paar
beschermende
interve
entielaarzen
n

233,83 euro
per paa
ar

5.378,09
5
euro
e

Totaal :

24.829,15
2
euro
e
(incl.
BTW)
B

e
260,1 euro

ING
WERKI
9. (5.) Goedkeuren vo
oorstel sam
menwerkin
ng BVBA AbiWare
A
m
met andere
e
hostingfirrma
De zone
eraad keurtt de overee
enkomst “IT
T Hosting zone
z
Westhoek” ingaa nd op 1 mei 2015
voor de d
duur van 1 ja
aar en tegen de kostprijs van 1.589, 20
2 euro (excl. BTW) per maand, goed
d.
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ONEEL
PERSO
10. (6.) Goed
dkeuren modelovere
m
eenkomst opt- out

De wetg
gever voorz
ziet de mog
gelijkheid d
dat een ope
erationeel beroepspers
b
soneelslid
maximu
um 10 bijko
omende ure
en per wee
ek kan presteren op ba
asis van ee
en individue
eel en
vrijwillig
g akkoord van
v
de werrknemer me
et de werkg
gever. Deze
e bijkomen
nde arbeidstijd is
het voo
orwerp van een aanvullende verg
goeding die
e gelijkwaarrdig is aan het basisloon in
functie van de gep
presteerde uren. De ra
aad keurt de
d overeenk
komst opt- out, waarv
voor
koordprotoc
col in de ve
ergadering van het BO
OC van 17 maart
m
2015
5 werd
een akk
onderte
ekend, goed
d.

BESLOTEEN ZITTING
PERSO
ONEEL
11.(7.) Toeke
ennen van
n opschortting contra
act aan vrijwillige le
eden van diverse
d
posten.

De zone
eraad keurtt de opscho
orting van d
de contractten van vier personen van divers
se
posten op hun verrzoek, goed
d voor de d uur van zes maanden, nl. van 1 mei 2015 tot en
015.
met 31 oktober 20

12.(8.) Kennisname interne muttatie vrijw
williger
De zone
eraad neem
mt kennis van de interrne mutatie
evraag van een vrijwil lig brandwe
eerman,
vrijwillig
ger bij de post
p
Lo-Ren
ninge, naarr de post Diiksmuide. De mutatie
evraag is he
et
gevolg van een ve
erhuis ; de vrijwilliger moet binne
en een bep
paalde afsta
and van de
e wonen om
m zijn functtie te kunne
en behoude
en.
kazerne
13.(9.) Toeke
ennen van
n loopbaan
nonderbre
eking aan een
e
beroe
epskapitein
n
De zone
eraad keurtt de loopba
aanonderbre
eking van een
e
beroep
pskapitein v
van de postt Ieper
van1 ju
uli 2015 tot en met 30
0 juni 2016 goed.
14. (10.) Deffinitief aan
nstellen va
an een vrijjwillig bra
andweerm
man
Een stagiair brand
dweerman van
v
de postt Lo- Reninge, heeft voor
v
31 deccember 201
14 zijn
ng en zijn stage
s
volbra
acht. Omwiille van hett laattijdig uitreiken
u
va
an de diploma’s
opleidin
heeft de
e gemeente
eraad van LoL Reninge
e de effectiieve aanste
elling niet m
meer kunne
en
verrichtten.
De zone
eraad stelt deze stagia
air brandwe
eerman aan als effecttief brandw eerman.
O
OPENBARE ZITTING

15. ((11.) Meded
delingen
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De zone
eraad neemt kennis van :
1. De brief dd
d. 17 april 2015
2
van d e Gouverne
eur van de provincie W
West-Vlaan
nderen
inzake de verwerping
v
van de kla
acht tegen de
d selectiep
procedure v
voor de bettrekking
v
van statuta
air zonesecretaris A1-A
A3
2. De beslissin
ng van het zonecolleg
ge dd. 10 april 2015 in
nzake het o
onderhoud van
v
de
hydranten op het gron
ndgebied v
van de HV Westhoek.
W
3. De medede
eling dat de
e bijzonder rekenplichtige op de zoneraad v
van 4 juni 2015
2
z
zijn financieel verslag voor het e
eerste kwarrtaal van 20
015 komt to
oelichten op
o vraag
v
van de lede
en van de zoneraad.
z

4. De monde
elinge vraa
ag van burrgemeeste
er S. Evrarrd (gemee
ente Mesen
n) over
d
de toekom
mst van de
e kazerne tte Mesen. Het antwoord van d
de
z
zonecomm
mandant waarbij
w
dezze verwijst naar zijn
n opdrachtt gegeven door
het zoneco
ollege dd. 10 april 2
2015 om een
e
vergelijking te m
maken mett de
v
verdeling van de nu
utsvoorzien
ningen bij twee andere kazern
nes.

Tessa A
Allewaert
Zoneseccretaris

Marc
M
Vanden
n Bussche
Voorzitter
V
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