Zoneraa
ad HV Westhoe
W
ek
emeenttehuis Koksijd
K
de,
Ge
14 januarri 2016 om 19u
u00
Same
envatte
ende lijst beslu
uiten

1. V
Voorstell tuchtsa
anctie po
ost Koksiijde
De zone
eraad beslis
st om geen
n tuchtsancctie op te le
eggen.

2. A
Aktename goedke
euring be
egrotingsw
wijziging nummerr 1 van he
et
d
dienstjaa
ar 2015
De zone
eraad neem
mt akte van
n het beslui t van de go
ouverneur dd.
d 18 dece
ember 2015
houdende goedkeu
uring van het
h besluit v
van de zoneraad van hulpverleniingszone 4
weer Westho
oek van 22 oktober 20
015 met be
etrekking to
ot de vaststtelling van de
Brandw
begrotin
ngs-wijzigin
ng nr. 1/20
015 van hu lpverlening
gszone Westhoek.

3. A
Aktename aanwijz
zing secrretaris ad
d hoc
De zone
eraad neem
mt akte van
n de aanwij zing door de
d voorzitte
er van Geerrt Depotterr –
diensthoofd personeel & HR- als secreta
aris ad hoc voor de du
uur van de afwezigheid van
cretaris Tes
ssa Allewae
ert.
zonesec

4. G
Goedkeuring vers
slag van d
de zonera
aad van 10
1 decem ber 2015
5
De zone
eraad keurtt het versla
ag van de v
vorige zone
eraad goed.

5. A
Aanpassiing samenstelling zonecollege
De zone
eraad beslis
st om Alain
n Wyffels va
anaf 1 janu
uari 2016 te
e laten zete
elen als lid van het
zonecolllege als bu
urgemeeste
er afkomstig
g uit Pz Arrro Ieper voo
or de jaren
n 2016, 201
17 en
2018.

6. G
Goedkeuren wijziging retr ibutiereg
glement
De Zoneraad keurrt het retrib
butiereglem
ment goed dat
d ingaat op
o 1 februa ri 2016. He
et
nt zoals goe
edgekeurd op 2 janua
ari 2015 wordt opgehe
even op voo
ormelde
retributtiereglemen
datum.

7. G
Goedkeuren perso
oneelspla
an – organisatiepla
an
De zone
eraad keurtt het personeelsplan e
en het orga
anisatieplan
n goed en le
egt vast da
at in een
post bij elke tweed
de uitdiensttreding va
an personee
elsleden in een bepaallde graad, die met
eer persone
en in overta
al staat, tel kens 1 plaa
ats ingevuld.
5 of me

8. G
Goedkeuren meer
rjarenbele
eidsplan

1

eraad keurtt het meerjjarenbeleid splan goed
d.
De zone

9. G
Goedkeuren toetr
reden lidm
maatscha
ap VVSG
De zone
eraad sluit voor de du
uur van 2 ja
aar aan bij de VVSG-afdeling hul pverlenings
szones,
dit is vo
oor 2016 en
n 2017. Het jaarlijks l idgeld (5.8
800 euro) wordt
w
berek
kend zoals
voorges
steld door de
d VVSG : de helft voo
or het dienstjaar 2016
6, volledig bedrag van
naf
2017.

10.

Ken
nnisname
e vrijwillig
g onslag diverse posten
p

De zone
eraad neem
mt kennis van vier vrijjwillige onts
slagen van vrijwillige brandweermannen
uit dive
erse posten.

11.
Ken
nnisname
e interne mutatie post
p
Oosttduinkerk
ke naar post
p
Koksijde
De zone
eraad neem
mt kennis van de interrne mutatie
e van een vrijwillig
v
bra
andweerma
an van
de postt Oostduink
kerke naar de
d post Kok
ksijde.

12.
Aan
nstellen van
v
één c
contractue
eel admiinistratieff medewerker
C
C1-C3
De zone
eraad stelt 1 voltijds contractuee
c
el administrratief mede
ewerker C1 -C3 met ingang
van 15 februari 20
016.

13.
Toe
ekennen eervol
e
on
ntslag aan
n beroeps
ssergean t post Ko
oksijde
w
wegens pensioner
p
ring
De zone
eraad kent eervol onts
slag toe aa n een bero
oepssergean
nt van de p
post Koksijd
de met
ingang van 1 juni 2016 wege
ens pension
nering. Zij verleent
v
daarbij toelatting aan
kene om de
e eretitel va
an zijn amb
bt te dragen
n.
betrokk
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