Zoneraa
ad HV Westhoek
W
k
Gemeent
G
tehuis De
D Panne
e,
4 junii 2015 om
o 20u
Same
envatte
ende lijst beslu
uiten
Openba
are zitting
g
1

G
Goedkeuring versla
ag zoneraa
ad 24 april 2015

De zone
eraad keurtt het versla
ag van de zzoneraad dd
d. 24 april 2015 goed..
2. (14.) Goedkeu
uren meer
rkosten m ultifunctio
onele auto
opomp pos
st Wervik
endheid aa n de dagorrde toegevo
oegd.
Dit punt wordt bij hoogdringe
d keurt de meerkosten
m
n ten bedra
age van 10.304,92 euro voor de uitrusting van
v
de
De raad
multifun
nctionele autopomp bij de post W
Wervik goed.
3. (2.) Aktename
e boordtab
bel
De zone
eraad neem
mt akte van
n de boordt abel van de
e HV Westh
hoek.

4. (3.) Akte
ename fin
nancieel v
verslag biijzonder rekenplic
chtige (1e
kwartaal 2015)
De zone
eraad neem
mt akte van
n het financcieel verslag
g m.b.t. he
et eerste kw
wartaal van
n 2015
van de HV Westho
oek.

5. (4.) Goed
dkeuren beleidsve
b
erklaring HV Westhoek voo
or welzijn
n en
v
veiligheid
d op het werk
w
De zone
eraad keurtt de beleids
sverklaring van de HV
V Westhoek
k voor welziijn en veilig
gheid op
het werrk goed.
6. (5.) Principiële goedkeuring v
verbouwin
ngswerken post Lo--Reninge
De zone
eraad zal pas een beslissing trefffen na adviies van de werkgroep financiën.
7.

(6.) Goed
dkeuren co
onvenant met vzw WOBRA
W

De zone
eraad keurtt het conve
enant met v
vzw WOBRA
A goed.
8. (7.) Goedkeuren ve
erlenging c
contract met
m B.V. Fa
alck
De zone
eraad beslis
st:
1. Princ
cipieel in te schrijven op
o het raam
mcontract geglobalise
g
erde aanko
open van de
e FOD
BIZA vo
oor de risicotool.

1

en de werkw
wijze, zoals
s bepaald o
onder punt 1 geen doo
organg vind
dt, de verle
enging
2. Indie
van hett contract met
m betrekk
king tot de gebruikers
slicentie voo
or de zonal e risicotooll af te
sluiten met B.V. Falck goed te
t keuren.

elegatie be
evoegdhed
den zonera
aad aan zo
onecollege
9. (8.) Goedkeuren de
eraad keurtt volgende delegaties aan het co
ollege goed:
De zone
Boek 3. Onverenigba
aarheden en cumulatie va
an beroepso
opdrachten
Titel 1 O
Onverenigbaa
arheden
Art. 23. Z
Zodra de raa
ad het bestaa
an van één vvan de in dez
ze titel vermelde onverennigbaarhede
en vaststelt,
stelt hij d
de betrokken
ne in gebreke
e om die situa
atie te beëindigen binnen
n een termijnn van zes ma
aanden.
Elk personeelslid datt bij het verstrijken van d
deze termijn niet heeft vo
oldaan aan dee bevelen va
an de raad,
mbtshalve on
ntslagen, ove
ereenkomstig
g artikel 302, eerste lid, 2°.
wordt am
Art. 24. Middels het akkoord van
n de betrokke
en zonerade
en zijn de fun
ncties van vrrijwillig perso
oneelslid in
meerderre zones vere
enigbaar.
Titel 2 C
Cumulatie van
n beroepsacttiviteiten van
n het beroeps
spersoneel
Art. 28. D
De toestemm
ming wordt ve
erleend of ge
eweigerd doo
or de raad.
Art. 31. Wanneer de
d raad vaststelt dat he
et personeelslid beroepsactiviteiten uitoefent waarvan
w
de
cumulatiie geweigerd
d of niet aan
ngevraagd w
was, stelt hijj de betrokk
kene in gebrreke om die situatie te
beëindig
gen binnen een
e
termijn van zes ma
aanden. Elk personeelsliid dat bij heet verstrijken
n van deze
termijn n
niet heeft vo
oldaan aan de
d bevelen vvan de raad, wordt amb
btshalve ontsslagen overe
eenkomstig
artikel 30
02, eerste lid
d, 2°.
Boek 5. De loopbaan
n
Titel 4 D
De wedertewe
erkstelling
Art. 112.. De raad besslist over de wedertewerkkstelling, op advies van de
d commanddant.
Boek 7. Evaluatie
Titel 3 D
De beroepsprrocedure
Art. 166.. De evaluatiecommissie is paritair sa
amengesteld met:
1° een afgevaardigde
e per represe
entatieve syn
ndicale organisatie van de
d zone;
2° de co
ommandant en
e de door de
d raad aang
geduide pers
soneelsleden
n, houders vvan een graa
ad die ten
minste g
gelijk is aan de
d graad van
n het betrokke
en personee
elslid.
Geen en
nkel lid van de commiss
sie mag de e
echtgenoot, de
d ouder of een bloedveerwant tot en met de
derde grraad zijn van het persone
eelslid.
Als er nie
et voldoende
e houders zijn van een grraad die ten minste gelijk
k is aan de grraad van hett
betrokke
en personeelslid, zetelen personeelsle
eden van andere hulpverrleningszonees, houders van
v de
betreffen
nde graden, in de commis
ssie, na aand
duiding doorr de raad waa
artoe het bettrokken personeelslid
behoort.
Boek 9. De administrratieve stand
den, de afwe
ezigheden en
n de verloven
n
Titel 1. B
Bepalingen voor
v
de leden
n van het berroepspersone
eel
Hoofdstu
uk 3. Verlove
en en dienstv
vrijstellingen
Art. 191.. De verloven en dienstv
vrijstellingen van het bero
oepspersone
eelslid wordeen toegekend
d door de
comman
ndant of zijn afgevaardigd
a
de.
De raad kent de verlo
oven en dien
nstvrijstelling
gen aan de co
ommandant toe.
Art. 194,, § 3. De raad
d kan, voor zover
z
de noo
odwendighed
den van de dienst zich hieertegen niet
verzetten
n, het beroep
pspersoneels
slid, vermeld
d in paragraa
af 1, dat hiero
om vraagt, m
machtigen om
m te
genieten
n van de verlo
oven en afwe
ezigheden, vvermeld in pa
aragraaf 1. Het
H advies vaan de comma
andant
wordt vo
oorafgaand gevraagd indiien het niet g
gaat om een aanvraag die
e hem betrefft
10.(9.) Goedkeuren mo
odelovere
eenkomst opto
out
De zone
eraad beslis
st het model van overreenkomst opt-out priincipieel go
oed te keuren.

2

dedelingen
n
11. (10.) Med
1. De zonecom
mmandant deelt mee dat de wattergroep de
e waterleve
eringen zal doen in
d
de toekoms
st. Enkel in
n noodgeva llen zal de brandweerr dit nog do
oen. Dit bettekent
d
dat er een aanpassing
g aan het re
etributiereg
glement nodig is. De iinventarisatie en
d
digitalisatie
e van de hy
ydranten zu
ullen door de
d watergro
oep aan de HV Westho
oek
w
worden ove
ergemaakt..
2. De vzw Fire
e for life brrandweervrrienden vraagt per sch
hrijven dd. 1 mei 2015
5 of de
HV Westho
oek bereid is om mee tte werken aan hun ac
ctie op 20 d
december 2015.
2
mmandant de
eelt mee dat e
er op 19 junii 2015 een ex
xtra zoneraaad wordt gepland in
3. De zonecom
h
het streekhuis Westhoek
k om 9u te Diiksmuide. De
e zoneraad van
v 10 septeember 2015 wordt
w
vvervroegd na
aar 3 septem
mber 2015 in het gemeen
ntehuis te Dik
ksmuide.
4. De zonecom
mmandant deelt mee dat het reinigen van de
d kazerne
es per regio
o 20.000
e
euro per re
egio (x5) zo
ou kosten. Hij onderzo
oekt verderr deze piste
e.
die eervol ontslag
5. De burgem
meester van Kortemark
k merkt op dat person
neelsleden d
o
g
gekregen hebben
h
doo
or de gemee
enten hun erkentelijkh
heidspremiie dienen
uitbetaald te
t krijgen.

BESLOTEEN ZITTING
12.

(11
1.) Kennis
sname on
ntslag op eigen ve
erzoek

De zone
eraad neem
mt kennis van het vrijw
willig ontsla
ag van een vrijwillig b
brandweerm
man,
post Ko
oksijde, vanaf 5 juni 2015,
2
en va
an een stag
giair brandw
weerman, p
post Veurne
e, vanaf
5 juni 2
2015 ; hij beslist
b
eervo
ol ontslag te verlenen
n aan een vrijwillig
v
bra
andweerma
an van
de postt Diksmuide
e vanaf 15 juni
j
2015 e
en hem toe
elating te ve
erlenen om
m de eretitel van
zijn ambt te drage
en.
meenten wo
orden verzo
ocht om de desgevallend in hun organieke
o
rreglementen van
De gem
de bran
ndweer voorziene erke
entelijkheid
dspremie uit te betalen
n.

13.

(12
2.) Aanste
ellen vrijw
willig bra
andweerm
man

De zone
eraad stelt ee
en personeelslid van de p
post Ieper aa
an als vrijwillig brandweerrman.

14. ((13.) Meded
delingen
Het zone
ecollege nee
emt kennis va
an de volgen
nde mededelingen :
1. De zonecom
mmandant de
eelt mee dat d
de procedure
e van profes
ssionaliseringg zal moeten
n worden
o
opgestart om
m bepaalde personeelsle
p
den in de po
ost Ieper te kunnen vervaangen.
2. De burgeme
eester van Wervik deelt m
mee dat er ee
en artikel in het
h Nieuwsbllad is verschenen
o
over de HV Westhoek
W
wa
aarbij de com
mmunicatie wordt
w
aangek
klaagd door eeen
g
gemeenteraa
adslid van Wervik
W
dat teg
gelijk ook personeelslid van
v de HV W
Westhoek is.
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