Zoneraa
Z
ad HV Westho
W
oek
Dienste
encentrrum Ten Pater
rshove,,
Gemeen
G
nte Diksmuide
e,
3 se
eptembe
er 2015
5 om 20
0u30
Same
envatte
ende lijst beslu
uiten
en zitting
Beslote

1. Bev
vestiging beslissin
ng zoneco
ollege bij hoogdrin
ngendheid
d dd. 12 juni
j
2015 ttot preve
entieve sc
chorsing iin het belang van de diens
st van een
n
vrijwilllig brand
dweerman post Ko
oksijde
De zone
eraad beslis
st :
1.De be
eslissing va
an het zonecollege dd.. 12 juni 20
015 waarbijj een vrijwi llig brandw
weerman
van de post Koksijjde bij hoog
gdringendh
heid preven
ntief werd geschorst
g
in
n het belang van
stigen.
de dienst te beves
acht te gev
ven aan de zonesecrettaris om na het verstrijken van d
de beroepsttermijn
2.Opdra
van de strafrechte
elijke uitsprraak de tuchtvordering
g in te stellen lastens deze perso
oon
de strafrech
htelijke uits
spraak geen
n vrijspraak betreft.
indien d

2. (24
4.) Toeken
nnen eerv
vol ontsla
ag aan ee
en vrijwillig brand
dweerofficier
van de
e post We
estouter met toek
kenning van de ere
etitel van
n zijn graa
ad
De zone
eraad beslis
st:
1. Eervol onts
slag toe te kennen aan
n een vrijw
willig brandw
weerofficierr, postovers
ste van
d
de post We
estouter;
2. T
Toelating te
e verlenen om de erettitel van zijjn ambt te dragen;
3. De gemeen
nte Heuvelland te verzzoeken om in het kade
er van hun organiek
reglement van de brandweer de erkentelijk
kheidspremie desgeva
allend uit te
e
n deze pers
soon.
betalen aan
4. G
Goedkeurin
ng te verlen
nen om 1.0
000 euro bu
udget ter be
eschikking te stellen voor
v
de
machtsoverdracht aan
n de nieuwe
e aan te du
uiden posto
overste.
5. A
Afschrift va
an de dit be
esluit zal wo
orden overrgemaakt aan de minisster van
Binnenland
dse Zaken en
e aan de h
heer provinciegouvern
neur van We
est-Vlaanderen.

3. (25. )Toeken
nnen eerv
vol ontsla
ag en ere
etitel van dezelfde
e graad aa
an een
dweerman van de post Veu
urne.
vrijwilllig brand
De zone
eraad beslis
st :

1

Eervol onts
slag toe te kennen aan
n een vrijwillig brandw
weerman va
an de post Veurne.
1. E
2. T
Toelating te
e verlenen om de erettitel van zijjn ambt te dragen;
3. De gemeen
nte Veurne verzoeken om in het kader van hun organiiek regleme
ent van
d
de brandwe
eer de erke
entelijkheid
dspremie de
esgevallend
d uit te beta
alen aan de
eze
persoon.
4. E
b
zal w
worden ove
ergemaakt aan
a
de Min ister van
Een afschrift van dit besluit
B
dse Zaken en
e de heer provinciego
ouverneur van
v
West-V
Vlaanderen
Binnenland

4.(26. )Toeken
nnen opsc
chorting c
contract vrijwillig
v
adjudantt post
Poperinge
De zone
eraad beslis
st:
1. O
Opschorting van contract toe te staan voorr de duur va
an zes maa
anden aan een
e
v
vrijwillig ad
djudant van
n de post P operinge vanaf de dag
g na deze zzitting.
2. T
Tegen dit besluit
b
per aangeteken
a
nde brief ee
en beroep tot
t nietigve
erklaring, al dan
niet vooraffgegaan doo
or of verge
ezeld van ee
en beroep tot
t schorsin
ng, kan worden
ingesteld bij
b de afdeling adminisstratie van de
d raad van state, We
etenschapsstraat,
33, 1040 Brussel,
B
binnen een te rmijn van zestig
z
dage
en die ingaa
at op de dag
w
waarop hett besluit aan de verzo eker werd betekend.

nnen van opschortting vrijw
willig korp
poraal pos
st
5.(27.) Toeken
Oostduinkerke
De zone
eraad beslis
st:
Opschorting van contract toe te staan voorr de duur va
an zes maa
anden aan een
e
1. O
v
vrijwillig ko
orporaal post Oostduin
nkerke vanaf de dag na
n deze zittting.
2. T
Tegen dit besluit
b
per aangeteken
a
nde brief ee
en beroep tot
t nietigve
erklaring, al dan
niet vooraffgegaan doo
or of verge
ezeld van ee
en beroep tot
t schorsin
ng, kan worden
ingesteld bij
b de afdeling adminisstratie van de
d raad van state, We
etenschapsstraat,
33, 1040 Brussel,
B
binnen een te rmijn van zestig
z
dage
en die ingaa
at op de dag
w
waarop hett besluit aan de verzo eker werd betekend.

ken opsch
horting co
ontract vrijwillig brandwee
b
erman po
ost
6.(28.) Intrekk
Ieper..
De zone
eraad trektt haar haar beslissing dd. 24 april 2015, op verzoek va
an betrokke
ene
zelf, in waarbij de
e opschortin
ng van con tract werd toegekend aan een v rijwillig
weerman in de post Iep
per.
brandw

eroepskorporaal p
post Veur
rne en
7.(29.) Aktename resultaat sporrtproef be
aadsbesliissing Ve
eurne dd. 29 decem
mber 201
14
bevesttiging gemeentera
De zone
eraad beslis
st :
1. Een berroepskorporaal van de
e post Veurrne definitie
ef tot beroe
epskorporaa
al te
bevorde
eren daar voldaan
v
is a
aan de opsc
chortende voorwaarde
v
e verbonden aan
de bevo
orderingsbe
eslissing va
an de Stad Veurne
V
dd. 29 decem ber 2014.
2. Afschrifft van deze beslissing zal worden
n overgema
aakt aan de
e gouverneur, aan
de minister van binnenlandse
e Zaken en
n aan de gemeente Ve
eurne.

8.(30.) Kennisn
name inte
erne mob
biliteit be
eroepskor
rporaal po
ost Veurn
ne

2

De zon
neraad be
eslist :
1. Kennis te nemen
n
van de voorgesstelde interrne mutatie
e voorgeste
eld door de
z
zonecommandant, wa
aarbij, een beroepskorrporaal ove
ergaat van d
de post Veurne
oort en voo rtaan op de
eze locatie tewerkgestteld wordt;
naar de post Nieuwpo
2. A
Afschrift va
an dit beslu
uit zal overg
gemaakt worden aan de betrokk
kene en aan
n de
postoverste
e.
are zitting
g
Openba

uring vers
slag van d
de zonera
aad van 19
1 juni 20
015.
9.(2.) Goedkeu
De zone
eraad beslis
st:

1. Het verslag van
v de zonerraad dd. 19 j uni 2015 goe
ed te keuren
n.
2. O
Opdracht te geven aan de
d zonesecreetaris om in de
d uiteindelijjke gunningssbeslissingen
n te
vverduidelijkeen dat de tottaalkost versspreid wordt over vier jaa
ar.
10.(4. ) Goedke
euren bestelling p
persoonlijjke besch
hermings
smiddelen
n

De zone
eraad keurtt de volgen
nde bestelb rief voor pe
ersoonlijke beschermi ngsmiddele
en
goed, o
op grond va
an het budg
get van de prezone 20
014 :
Numme
er
1

Le
everancier
CERBUL Belg
gium
aapsemlaan
Pa
11B, bus 1
SEL
1070 BRUSS

Besttelling
vesten
48 v
dien
nstkledij
49 b
broeken
dien
nstkledij

Eenh
heidsprijs
161,,23 euro

Totaal
12.037,,81 euro
(incl.BT
TW)

73 euro
87,7

euren sam
menwerkiingsovere
eenkomst tussen de
11.(5.) Goedke
erlenings
szone We
esthoek e
en de Civiele Besch
herming
Hulpve
De zone
eraad beslis
st :
werkingsove
ereenkomsst tussen de HV Westhoek en de
e Federale
1. De samenw
O
Overheid Binnenlands
B
se Zaken (C
Civiele Besc
cherming), goed te ke
euren.
2. H
Het vertege
enwoordige
en van de rraad bij hett afsluiten van
v
deze
s
samenwerk
kingsoveree
enkomst do
oor het college goed te keuren co
onform artiikel 63,
7
7° en artike
el 63, twee
ede lid van de wet van
n 15 mei 20
007 betreffe
ende de civ
viele
v
veiligheid.
3. D
ekening van
n deze sam enwerkings
sovereenko
omst door d
de voorzitte
er van
De onderte
h
het college en de zone
ecommand ant, beiden
n namens het
h college,, goed te ke
euren
c
conform arrtikel 112 van de wet v
van 15 mei 2007 betrreffende de
e civiele veiligheid.
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12.(6. ) Goedke
euren gebruiksove
ereenkom
mst tijdelijke huisv
svesting
nistratief personee
el (home Mathilde
e Schroyens) tusse
en de
admin
hulpve
erlenings
szone Westhoek e n de gem
meente Ko
oksijde

De zon
neraad be
eslist :
1. D
De gebruik
ksovereenko
omst tusse n de HV We
esthoek en de gemee nte Koksijd
de, goed
tte keuren.
2. H
enwoordige
en van de rraad bij hett afsluiten van
v
deze
Het vertege
g
gebruiksovereenkoms
st door het college goe
ed te keure
en conform artikel 63, 7° en
a
artikel 63, tweede lid van de wett van 15 mei
m 2007 betreffende d
de civiele
v
veiligheid.
3. D
ekening van
n deze gebrruiksoveree
enkomst do
oor de voorrzitter van het
h
De onderte
c
college en de zonecom
mmandant, beiden namens het college,
c
goe
ed te keure
en
c
conform arrtikel 112 van de wet v
van 15 mei 2007 betrreffende de
e civiele veiligheid.

13.(7. )Goedke
euren bru
uikleenov
vereenkom
mst kanto
oormaterriaal tussen de
erlenings
szone Westhoek e n de gem
meente Ko
oksijde
hulpve
eraad beslis
st :
De zone
De bruiklee
enovereenk
komst tusse
en de HV Westhoek
W
en
n de gemee
ente Koksijde,
1. D
g
goed te keu
uren.
2. H
Het vertege
enwoordige
en van de rraad bij hett afsluiten van
v
deze
b
bruikleenov
vereenkomst door hett college go
oed te keuren conform
m artikel 63, 7° en
a
artikel 63, tweede lid van de wett van 15 mei
m 2007 betreffende d
de civiele
v
veiligheid.

3. D
De ondertekkening van de
eze bruikleennovereenkom
mst door de voorzitter vaan het collegge en de
zzonecommandant, beide
en namens hhet college, goed
g
te keure
en conform aartikel 112 van de
w
wet van 15 mei
m 2007 bettreffende dee civiele veiliggheid.
14.(8.) Goedke
euren stageoveree
enkomst met KSO Veurne-N
Nieuwpoo
ort
De zone
eraad beslis
st :
1. De stageov
vereenkoms
st tussen d e HV Westh
hoek en de school KSO
O VeurneNieuwpoortt, goed te keuren.
k
2. Het vertege
enwoordige
en van de rraad bij hett afsluiten van
v
deze sttageovereenkomst
d
door het co
ollege goed te keuren conform artikel 63, 7° en artike
el 63, tweed
de lid
v
van de wett van 15 me
ei 2007 bettreffende de civiele ve
eiligheid.
3. De onderte
ekening van
n deze stag
geovereenkomst door de voorzittter van het college
e
en de zone
ecommanda
ant, beiden namens he
et college, goed te ke uren conform
a
artikel 112 van de we
et van 15 m
mei 2007 be
etreffende de
d civiele v
veiligheid

15.(9. ) Goedke
euren sam
menstelliing stage
ecommiss
sie
De zone
eraad beslis
st :
Het voo
orstel van de
d zonecom
mmandant g
goed te keu
uren waarbij :
1° hij in
n samensprraak met de postoversste van de post waar de stagiair zijn stage
volbren
ngt een stag
gebegeleide
er zal aand uiden;

4

en
directeuren
n (met de graad
g
van m
majoor) zal
2° hij afwisselend drie van de vijf regiod
den om te zetelen
z
in de
d stagecom
mmissie.
aanduid

16.(10
0.) Gunning van de overhe idsopdracht: HOSTING ZON
NAAL
OPROE
EPSYSTEEM, WAN
N NETWER
RK EN EM
MAIL SERV
VER
De zone
eraad beslis
st dit punt uit te stelle
en tot het dossier
d
volledig is.

b
personeel diverse posten
17.(11.)) Vervanging beroeps brandweerp
eraad beslis
st:
De zone
1. De principië
ële goedkeuring voor het opstartten van de aanwervin
ngsprocedurre van
beroeps brandweerma
an te verlen
nen.
2. Deze princiipiële beslis
ssing zeer rruim beken
nd te maken
n onder and
dere via de
e
w
website en via aanplakking in de
e posten.

18.(12. )Principiële
e goedkeurin
ng aanwervvingsproced
dure voor vrrijwillig stag iairbrandwe
eerman: no
oodzaak binnen hulpve
erleningszon
ne Westhoe
ek en voorgeestelde timing
De zone
eraad keurtt principiee
el het opsta
arten van de
d aanwerv
vingsproced
dure van sta
agiairhulpverrlener-ambulancier go
oed en besliist om deze
e principiële
e goedkeurring zeer ru
uim
bekend te maken onder ande
ere via de w
website en via aanplakking in de
e posten.

20.(14.)) Kennisnam
me procedure professio
onalisering en de implicaties hiervvan voor het
bestaan
nde adminisstratief personeel
De zone
eraad beslis
st :
1. Kennis te nemen
n
van de procedu
ure i.v.m. professiona
p
lisering, de
e kostprijs en
e de
implicaties voor het bestaande a
administratief persone
eel.
2. E
Er wordt ge
een aparte procedure opgestart voor de pro
ofessionalissering van de
d
a
administrattieve personeelsleden naar de grraad van hu
un functie a
als vrijwillig
g
b
brandweerm
man.

21.(15.)) Bekrachtig
ging afgevaa
ardigde zon
necommand
dant
eraad bekra
achtigt de beslissing
b
v
van het zon
necollege dd
d. 12 juni 2
2015 waarb
bij :
De zone
1. Majo
oor Kristof Dorné,
D
posttoverste va
an de post Koksijde,
K
als afgevaarrdigde van de
zonecom
mmandant werd aang
geduid om d
diens bevoe
egdheden waar
w
te nem
men bij
afwezig
gheid of verrhindering.
2.Majoo
or Dimitri Vandromme
V
e, postoversste van de post Poperringe, als affgevaardigd
de van
de zone
ecommanda
ant werd aa
angeduid v
voor het gev
val Kristof Dorné
D
verh
hinderd of afwezig
a
is.

22.(16
6.) Vaststtellen fun
nctiebesc
chrijving ICT
I
veran
ntwoorde
elijke.
De zone
eraad stelt de functieb
beschrijving
g van ICT verantwoor
v
delijke vastt.

5

23.(17.)) Vacant verklaring 1 vo
oltijds contrractueel ICT
T-verantwoo
ordelijke B11-B3 bij wijz
ze van
aanwervving
eraad beslis
st:
De zone
1. E
Eén plaats van voltijds contractu
ueel ICT-ve
erantwoorde
elijke B1-B3
3 wordt vacant
v
verklaard en
e is te beg
geven bij w ijze van aanwerving. Er wordt ee
en
w
wervingsreserve aang
gelegd voorr de duur van 2 jaar en deze is v
verlengbaarr voor
d
de duur van 1 jaar do
oor een besslissing van de zoneraa
ad die geno
omen moett
w
worden voo
or de eindd
datum van d
de wervingsreserve.
2. D
De kandida
aturen kunn
nen worden
n ingediend
d door een per
p post off e-mail verrzonden
s
sollicitatieb
brief.
3. A
Afschrift va
an dit beslu
uit zal overg
gemaakt wo
orden aan de Ministerr van Binne
enlandse
Z
Zaken en aan
a
de heerr provincieg
gouverneurr van West-Vlaanderen
n.

24.(18
8.) Aktename goedkeuring begrotin
ng 2015 door
d
de F OD BIZA
De zone
eraad beslis
st:
1. A
Akte te nem
men van he
et schrijven
n dd. 26 me
ei 2015 van
n het admin
nistratief to
oezicht
m
met betrek
kking tot de
e begroting waarbij de
e zonale beg
groting voo
or het diens
stjaar
2
2015 wordtt goedgeke
eurd.
2. D
De opmerk
king in verband met de
e begroting
gswijziging over te ma
aken aan de
e
b
bijzonder rekenplichtige voor ve rdere opvolging en uittvoering.

25.(19
9. )Perma
anente vo
orming: v
vraag vzw
w Wobra
De zone
eraad beslis
st:
ag van de vzw
v
Wobra om de perm
manente vo
orming van
n de ambula
anciers zon
naal te
De vraa
organiseren, goed te keuren..

26.(23
3.) Standpunt zoneraad bijjdrage pe
er personeelslid m
met partne
er
(brand
dweer/am
mbulancier niet-b randweer/administratief) voor de
Barbaraviering
g : kosten
n ten laste
e van de zone of ten laste v
van de
enten
gemee
De zone
eraad beslis
st:
1.Per ac
ctief person
neelslid 50 euro ten la
aste van de
e zone te ne
emen.
2.De ko
osten voor de partners
s niet ten la
aste van de
e zone te nemen.
3.Mee tte delen aan iedere ge
emeente afz
fzonderlijk dat
d zij zelf kan beslisssen om dit
basisbu
udget per personeelslid
d te verhog
gen.

27.(3. )Toelich
hting voor
rstel verd
deelsleute
el gemeentelijke d
dotatie 20
0162019.
De zone
eraad beslis
st volgende
e voorstel tter goedkeu
uring voor te
t leggen a
aan de
eerstvo
olgende zon
neraad :
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-

-

-

d
de kazerne
es blijven eiigendom va
an de geme
eenten t.e.m
m. 2019 en
n worden
g
gedurende die periode
e gratis terr beschikkin
ng gesteld van
v
de hulp
pverlenings
szone.
A
Als eigenaa
ar van de kazerne
k
blijfft de gemeente instaa
an voor hett onderhoud
d en
herstel n.a.v. slijtage van de geb
bouwen. En
nkel het energieverbru
uik, interne
et,
ttelefonie, kleine
k
hersttellingen en
n schoonma
aak zijn ten
n laste van de
hulpverleniingszone.
bij de berekening van
n de verdee
elsleutel geb
beurt er een opsplitsin
ng tussen
e
enerzijds de ambulancewerking (forfaits op
p basis reac
ctiesnelheid
d - gemeenten
z
zonder eige
en ambulan
ncewerking dienen 1 euro
e
per inw
woner te be
etalen) en de
brandweerw
werking (crriteria geïnsspireerd op
p artikel 68 §3 wet 15//05/2007);;
d
de overgan
ng van de gecorrigeerd
g
de verdeels
sleutel 2015 naar de n
nieuwe berekende
s
sleutel verloopt over 8 jaar.

28.(20
0.)Standp
punt zone
eraad i.v. m. bijdra
age Mug heli
h
: kostten ten la
aste
van de
e zone of ten laste
e van de g
gemeente
en
De zone
eraad beslis
st om de bijdrage aan
n de Mug Heli niet ten laste van d
de zone te nemen.

1.) Standpunt zoneraad i.v
v.m. gebru
uik geme
eentelijke
e infrastru
uctuur
29.(21
: koste
en ten las
ste van de zone off ten laste van de gemeentten
De zone
eraad beslis
st dat het gebruik
g
van
n gemeente
elijke infras
structuur ko
osteloos toe
e te
laten op
p voorwaarrde dat :
1. het gebruik
k in dienstv
verband geb
beurt en
2. d
de postove
ersten en/off de zoneco
ommandant contact neemt met d
de bevoegd
de
burgemees
ster.

2). Standpunt zoneraad i.v
v.m. beroe
ep doen op
o de gem
meentelijjke IT
30.(22
dienstten in afw
wachting van de aa
anwervin
ng van ee
en zonale ICTveranttwoordelijke
De zone
eraad beslis
st dat HV Westhoek
W
in
n de overga
angsjaren 2015-2016
2
verder berroep
mag do
oen op de IT
T adviesverrlening en de bestelling via raam
mcontracte n bij de
respectievelijke ge
emeentelijk
ke IT- dienssten, in afw
wachting va
an de aanwe
erving van een
ke.
zonale IICT- veranttwoordelijk

31. Me
ededeling
gen
eraad neem
mt kennis van volgend
de mededelingen :
De zone
‐
‐
‐
‐

Begrotingsw
wijziging vo
olgende zo neraad
W
Werkwijze schriftelijke
e vraag ste
ellen
IIntrekking terbeschikk
kingstelling
g aan Geme
eente De Pa
anne
T
Toelichting overzicht waterleveri
w
ingen
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‐
‐
‐

IInterzonale
e interventies
Fiscale vrijs
stelling retrroactief voo
or ambulan
ncier niet-brandweerm
man
IInterpretattie retributiereglementt

Allewaert
Tessa A

Marc
M
Vande
en Bussche

Zonesecretaris

Voorzitter
V
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