Zoneraa
ad HV Westhoek
W
k
Gemeent
G
tehuis Houthuls
H
t,
10 decemb
ber 2015
5 om 19
9u30
Same
envatten
nde lijst van bes
sluiten

1. Bev
vestiging preventie
eve schorrsing in het
h belang van de dienst po
ost
Koksijjde
De zone
eraad beve
estigt de beslissing van
n het zonec
college dd. 20 novemb
ber 2015 waarbij
w
een vrijjwillig brandweerman,, post Kokssijde, preve
entief werd geschorst in het belang van
de dienst vanaf 21
1 november 2015 tot de tuchtrec
chtelijke uittspraak vollgt.
) Kennisna
ame vrijwillig ontsla
ag 4 vrijw
willige bran
ndweerma
annen dive
erse
2.(17.)
posten
n.
De zone
eraad neem
mt kennis van het vrijw
willig ontsla
ag van 2 stagiair bran
ndweermannen uit
de postt Veurne en
n van 2 vrijw
willig brand
dweermann
nen respecttievelijk van
n de post Ieper en
de postt Westouterr.

3.(18.) Toeken
nnen eerv
vol ontsla
ag aan 2 vrijwillige
v
e brandw
weermann
nen
se posten.
divers
De zone
eraad kent eervol onts
slag toe va naf 31 december 2015 aan een korporaal –
vrijwillig
ger van de post Ieperr en aan een kapitein –vrijwilliger van de po
ost Kortema
ark. Zij
verleent tevens to
oelating aan
n betrokken
nen om de eretitel van
n hun ambtt te dragen en
kt de stad Ieper
I
en de
e gemeente
e Kortemarrk om in he
et kader van
verzoek
n hun organiek
regleme
enten van de
d brandwe
eer de erke
entelijkheidspremie de
esgevallend
d uit te beta
alen aan
betrokk
kenen.

name inte
erne muttatie dive
erse beroe
epsbrand
dweerman
nnen
4.(19.) Kennisn
verse pos
sten.
uit div
De zone
eraad neem
mt kennis van de interrne mutatie
e van :
1. Een kapiteiin beroepsb
brandweerm
man van de
e post Houtthulst naar de post Ieper
2. Een korporraal van de post Veurn
ne naar de post De Pa
anne.
3. Een korporraal van de post Veurn
ne, naar de
e post Koksijde.
4. Een korporraal van de post Veurn
ne, naar de
e post Nieuw
wpoort.
5. Een brandw
weerman-sttagiair van de post Ve
eurne, naarr de post Ie
eper.
6. Een brandw
weerman va
an de post Nieuwpoorrt, naar de post Ieper..

1

ming stag
giair tot v
vastbenoe
emd bero
oepsbrand
dweerma
an :
5.(20.) Benoem
se posten
divers
De zone
eraad beno
oemt 10 sta
agiair brand
dweermann
nen uit dive
erse posten op grond van
v
de
gunstige stageverslagen.
eraad verle
engt de stag
ge van 2 sttagiair bran
ndweermannen bij de post De Pa
anne
De zone
voor de
e duur van 6 maanden
n.

6.(2.) Goedkeu
uring vers
slag van d
de zonera
aad van 22
2 oktobe
er 2015
De zone
eraad keurtt het versla
ag van de zzoneraad dd
d. 22 oktob
ber 2015 go
oed.

7.(3.) Aktenam
me financieel versllag tweed
de en der
rde kwarttaal 2015
5
De zone
eraad neem
mt akte van
n het financcieel verslag
g van het tweede en d
derde kwarrtaal
van 201
15.

8.(4.) Goedkeu
uring besttelling pe
ersoonlijk
ke besche
ermingsm
middelen –
Begrotting PZ 2013-201
2
4
De zone
eraad geeftt goedkeuriing voor de
e bestelling van de hie
ernavolgend
de bestelbrrieven
betreffe
ende persoo
onlijke besc
chermingsm
middelen op grond van de begro
oting van de
e
prezone
e 2013-201
14:
Nr.
1
2
3
4
5

everancierr
Le
CO
ONDOR SAFETY BVBA
A
Krrommebeek
kstraat 44
89
930 MENEN
N
FIIRE TECHNIICS
So
olvaylaan 6
84
400 OOSTE
ENDE
MSA BELGIU
UM
uwijkstraatt 17
Du
25
500 LIER
DE
ESINFECTA
A CROES BV
VBA
Ed
d. Pecherstraat 17-19
20
000 ANTWE
ERPEN
SIIOEN – VID
DAL
Fa
abrieksstraa
at 23
88
850 ARDOO
OIE

Besttelling
300 technische
e
hand
dschoenen

Ee
enheidsprijjs
36,98 euro

Totaa
al
11.094 euro

300 bescherme
ende
Hand
dschoenen

88,60 euro

26.580 euro

100
veilig
gheidshelm
men
hooffdbescherm
ming
106 bivakmutsen
vuurr beschermend

219,01 euro

21.901 euro

28,44 euro

3.014,64
euro

44,165 euro

3.754,025
euro

85 s ignalisatieg
gilets
klassse 3

66.34
43,665
euro incl.
BTW

Toetredin
ng tot Far
rys/ TMV
VW – aanv
vullende diensten
9.(5.)T
eraad stelt de toetreding uit tot d
de nieuwe juridische
j
structuur
s
va
an Farys/TMVW
De zone
duidelijk is.

10.(6.) Toetred
ding tot raamcont
r
tract HVZ 1 – aank
koop 2 am
mbulance
es

2

De zone
eraad verle
eent goedke
euring om 2 ambulan
nces, elk ten bedrage v
van 151.94
44,54
euro, in
ncl BTW, te bestellen en
e te laten leveren via
a het raamc
contract va
an
hulpverrleningszone 1 bij NV Autographe
e met zetell aan de Av
venue Lavoiisier 2, te 1300
1
Wavre.

11.(7.) Goedke
euren sam
menwerkiingsovere
eenkomst met AZS
SAV
eraad keurtt de samen
nwerkingsov
vereenkom
mst afgesloten tussen H
HV Westhoek en
De zone
AZSAV goed.

euring samenwerk
kingsover
reenkoms
st met vz
zw Jan
12.(8.) Goedke
man zieke
enhuis
Yperm
De zone
eraad keurtt de samen
nwerkingsov
vereenkom
mst afgesloten tussen H
HV Westhoek en
vzw Jan
n Yperman ziekenhuis goed.

13.(9.) Afvaard
diging raa
adslid na ar vzw Wobra
W
De zone
eraad vaard
digt de burgemeester van Diksm
muide af als bestuurslid
d en als lid van de
algemene vergade
ering van de vzw Wob
bra namens hulpverlen
ningszone 4
4.

14.(10
0.) Wijzig
ging administratie
ef en geld
delijk stattuut van h
het
admin
nistratief personee
el.
De zone
eraad beslis
st om het administrat
a
tief en geldelijk statuu
ut van het a
administrattief
persone
eel te wijzig
gen conform
m het voorsstel van tek
kst.

15.(11
1.) Vaststtellen fun
nctiebesc
chrijving administr
a
ratief en logistiek
person
neel
De hiernavermelde
e functiebe
eschrijvinge
en worden door
d
de zon
neraad vasttgesteld :
us brandvo
oorkoming C4-C5,
C
vera
antwoordellijke alarme
ering C1-C3
3, logistiek
technicu
medewe
erker C1-C
C3, logistiek
k medewerk
ker D4-D5, logistiek medewerker
m
r D1-D3,
adminis
stratief med
dewerker brandweera
b
1-C3.
dviezen C1

16.(12
2.) Wijzig
ging perso
oneelsforrmatie en
n organog
gram adm
ministratief
person
neel
De zone
eraad beslis
st eenparig
g:
1. De pe
ersoneelsform
matie aan te
e passen alss volgt:
m
momenteel 3 ve
administratie
a
ef medewerk
ker C1-C3
w
wordt
4 ve
administratie
a
ef medewerk
ker C1-C3

contractu
ueel;
contractu
ueel.

2. Het organogram te
t wijzigen waarbij
w
onde
er de financië
ële dienst 1 ve administrratief medew
werker
w
wordt toegev
voegd.

17.(13
3.) Vacan
nt verklar
ring 1 pla ats van voltijds
v
co
ontractue
eel
admin
nistratief medewer
rker C1-C
C3
De zone
eraad verkllaart één plaats van v
voltijds conttractueel ad
dministratie
ef medewerker
C1-C3 v
vacant en is te begeve
en bij wijze
e van aanwerving.
Er word
dt voor een tewerkstelling van on
nbepaalde duur
d
geput uit de werrvingsreserv
ve

3

egd voor de
e duur van 3 jaar op b
basis van het proces-v
verbaal van
n de monde
elinge
aangele
proef va
an 6 juni 2015.

4.) Goedk
keuren de
efinitief p
personeellsbehoeftteplan –
18.(14
meerja
arenbeleidsplan – organisa
atieplan.
De zone
eraad stelt dit punt uit naar de e
eerstvolgende zoneraa
ad en geeft opdracht om
o
voorafg
gaandelijk een
e
informe
eel toelichtiingsmomen
nt te organiseren op 6 januari 20
016 om
19u in h
het gemeen
ntehuis van
n Ieper.

19. (15.) Vastle
eggen zitttingsdata
a zoneraa
ad 2016
De zone
eraad beslis
st eenparig
g:
Voor de eerste helft van
v
2016 de
e zittingsda
ata van de zoneraad a
als volgt vast te
1. V
leggen :
- 14 januari
j
201
16 om 19u : Cockpit gemeentehu
g
uis Koksijde
e
- 2 maart
m
2016 : 20u te Ie
eper
- 4 mei
m 2016 : 20u
2
te Koek
kelare
2. O
Op de zittin
ng van de zoneraad
z
o p 4 mei 2016 de zittin
ngsdata voo
or de tweed
de helft
v
van het jaa
ar 2016 te bepalen.
b

20.(16
6.) Bepale
en naam HVZ 4
De zone
eraad legt de
d naam va
an hulpverlleningszone
e 4 eenparig vast als v
volgt : Bran
ndweer
Westho
oek.

21. Me
ededeling
gen
-

Retrributieregle
ement : Wo
ordt pas op agenda ge
eplaatst na
a nieuwjaarr daar er
nog een aanpa
assing dientt te gebeurren conform
m het ontwe
erp K.B.
oordelijke : selectiepro
ocedure lev
verde geen
Aanwerving ictt- verantwo
proep na nie
euwjaar.
kandidaat op. Tweede op
uwjaarsrece
eptie : 14 jjanuari om 20u in het casino te K
Koksijde.
Nieu
K.B. Opleiding werd gepu
ubliceerd op
p 7 decemb
ber 2015.
baraviering
g administra
atief person
neel : etenttje op 11 d
december 2015.
Barb
Burg
gemeester A. Wyffels vraagt om de voorbereiding van
n de zonera
aad via
drop
pbox te bez
zorgen.

T
Tessa Allewa
aert
Z
Zonesecretaris

Marc Vanden Busssche
Voorz
zitter

4

