Zoneraa
ad HV Westhoe
W
ek
dhuis Ie
eper,
Stad
o 20u0
00
9 maart 2016 om
S
SAMENV
VATTEN
NDE LIJ
JST BES
SLUITEN
N

1. Go
oedkeuring verslag van de zone
eraad dd
d. 14 jan
nuari 2016
De zone
eraad keurtt het versla
ag van de zzoneraad va
an 14 janua
ari 2016 go
oed.

2. Go
oedkeure
en same
enwerkin
ngsovere
eenkomst proeffproject
besch
herming mestga
assen
De zone
eraad keurtt de samen
nwerkingsov
vereenkom
mst “ proefproject besccherming
mestgassen” tusse
en de Provincie West- Vlaanderen
n, de Boere
enbond, HV
V Westhoek en vzw
Inagro, goed.

3. Go
oedkeure
en gebru
uiksoverreenkom
mst met betrekk
king tot het
h
platfo
orm Eme
ergency@
@infrabe
el
De zone
eraad keurtt de gebruiksovereenk
komst met betrekking
g tot het pla
atform
Emerge
ency@Infrabel tussen NV van pu bliek recht Infrabel en
n HV Westh
hoek goed.

4. Kennisnam
me richtlijnen arrchiverin
ng
De zone
eraad neemt kennis van de richtlijn
nen inzake archivering
g waarbij de
e post Koks
sijde
wordt a
aangeduid om
o als proe
efproject te
e dienen voor archiverring, waarn a dezelfde
werkwijjze dient te
e worden to
oegepast in de andere
e posten.

5. Go
oedkeure
en toetre
eding to
ot Farys – TMVW
W aanvu llende
diensten
De zone
eraad word
dt vennoot van
v
TMVW (of haar re
echtsopvolg
ger) per 1/0
01/2016 do
oor
aankoop van 5 A-a
aandelen en 5 F- aand
delen door effectieve storting va n 1.281,25
5 euro.
gemeester van Mesen wordt voo rgedragen als vertege
enwoordige
er voor het
De burg
Directie
ecomité Aan
nvullende Diensten.
D

6. Go
oedkeure
en nieuw
w huisho
oudelijk regleme
ent zone
eraad
De zone
eraad keurtt het nieuw
w huishoude
elijk reglem
ment van de
e zoneraad goed.
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7. Go
oedkeure
en aanko
oop meu
ubilair post
p
Zuid
d-Ijzer
1. De zoneraa
ad verleent goedkeurin
ng aan de bestelling voor
v
de inriichting van het
perluchtlok
kaal/dienst 100 voor d
de totaalprijjs van 5.85
50 euro (inccl. BTW) bijj IXINA
KUURNE met
m adres te
e 8520 Kuu rne, Ter Fe
errants 9/1;
2. De zoneraa
ad verleent goedkeurin
ng aan de bestelling van
v
12 tafe
els aan de firma
Platevoet Office
O
Solutions bvba, Karpelstraat 40 8630 Veurne,vo
oor de totaa
alprijs
v
van 1.277,76 euro (in
ncl. BTW);
ng aan de bestelling van
3. De zoneraa
ad verleent goedkeurin
v
70 stoe
elen aan de
e firma
Duyvejonck
k-Belaen, Meensestee
M
enweg 233 8800 Roeselare voor de totaalprrijs van
1.692,31 euro
e
(incl. BTW);
B
4. De zoneraa
ad verleent goedkeuri ng aan hett bijzonder bestek “Bra
randweerpo
ost ZuidIIJzer – lev
veren van kledijrekk
ken” vastgesteld bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder vo
oorafgaande
elijke beke
endmaking en aan de
e raming voor de
o
opdracht opgesteld
o
door Hulp
pverlenings
szone Wes
sthoek. De
e lastvoorw
waarden
w
worden va
astgesteld zoals voorrzien in he
et bestek en zoals o
opgenomen
n in de
a
algemene uitvoerings
sregels van
n de overrheidsopdra
achten. De
e raming bedraagt
b
€ 23.363,9
93 incl. 21%
% btw.
5. De zoneraa
ad zal de uitgave voorr deze opdrracht voorzien in artike
el 35100/7
744-51,
na begrotin
ngswijziging
g;

8. Go
oedkeure
en beste
elling pe rsoonlijk
ke besch
herming
gsmiddelen
De zone
eraad keurtt de volgen
nde bestellin
ngen voor persoonlijk
ke bescherm
mingsmidde
elen
goed:
ancier
Bestellin
ng
Eenheidsprijss
Totaal
Levera
xcl. BTW)
B
(ex
(incl. BTW)
1.200 po
SIOEN
N INDUSTRIIES
olo’s lange
26,77 euro
38.870
0,04
Fabriekstraat 23 8850 8850
0 mouw
euro
OIE
ARDOO
PEETERS-LAMBRECHTS
1.200 po
olo’s korte
18,50 euro
26.862
2 euro
mouw
Pedro Colomalaan 3
BORNEM
2880 B
1.100 ov
SIOEN
N INDUSTRIIES
veralls
68,66 euro
91.386
6,46
Fabriekstraat 23 8850 8850
0
euro
OIE
ARDOO
CONDO
OR SAFETY
Y BVBA
1.040 m
mutsen
4,1
13 euro
5.197,,20
Kromm
mebeekstra
aat 44
euro
8930 M
MENEN
FRANS
S DAELMAN
N
1.040 b randweerpetten
4,7
75 euro
5.977,,40
Kluisdrreef 3
euro
9300 A
AALST
VANDE
EPUTTE SAFETY
300 paa
ar sokken
3,1
11 euro
1.128,,93
Binnen
nsteenweg 160
euro
2530 B
BOECHOUT
T
169.4
422,03
euro

9. Aanvraag subsidie
es voor a
aankoop
p materiaal
De zoneraad geeft opdracht aan de bijzon
nder rekenp
plichtige om
m de subsid
dies aan te wenden
voor :

2

n een multifunctionele
e autopomp
p type 4x2 MTM – 15 ton, met
1° de aankoop van
p FPN 10-3000/FPH 4 0-400 ten bedrage va
an 261.360 euro (incl. btw)
hydraullische pomp
bij VANASSCHE FF
FE NV met adres te 85
531 Harelbe
eke, Brugse
esteenweg 2, te leverren in
k;
de postt Kortemark
en
op van bove
envermeld pneumatis
sch hefmate
erieel, bove
envermelde
e
2° voorr de aankoo
vloeisto
ofdichte bes
schermkled
dij tegen ch
hemicaliën en
e boenverrmeld auton
noom
ademha
alingstoeste
el met open
n kringloop
p, samen vo
oor een bed
drag van 34
4.583,26 eu
uro
(incl.btw
w).

10. G
Goedkeuren omb
bouwen halfzware autop
pompen tot
multiffunction
nele auto
opompe n voor verschille
v
ende po
osten
1. De zonera
aad beslistt om de vo
olgende be
estellingen
n voor het ombouwe
en van
halfzware autopomp
pen naar m
multifunctionle autopompen g
goed te keuren:
Leverancier

VA
ANASSCHE FFE NV
Brugsesteenw
weg 8
85
531 Harelbe
eke

Wage
en

Ee
enheidspriijs (excl. BTW)
B

To
otaalprijs (incl. BTW
W)

525,00 eurro
9.5

11
1.525,25 eu
uro

975,00 eurro
4.9

6.019,75 eurro

0.125,00 eu
uro
10

12
2.251,25 eu
uro

3.9
975,00 eurro

4.809,75 eurro

13
3.500,00 eu
uro

16
6.335,00 eu
uro

HZAPE
E Lo-Rening
ge
(738-C
CCZ)
HZAPE
E Houthulstt
(1-FHII-784)
HZAPE
E Nieuwpoo
ort
(639-B
BVF)
HZAPE
E Ieper
(1-AJB
B-169)
HZAPE
E Koksijde
(1-DIA
A-368)

HZAPE
E Oostduink
kerke
(124-B
BVA)
HZAPE
E Zonnebek
ke
(1-HRP
P-204)

13
3.500,00 eu
uro

975,00 eurro
2.9

16
6.335,00 eu
uro

3.599,75 eurro
70
0.875,75 e
euro

2. De zonera
aad neemt kennis da
at de bedrragen word
den aange
epast aan de
e
effectieve ombouwp
prijs.
3. De zonera
aad zet een
n aantal w
wagens, zo
oals voorzien in het herverdelingsplan wage
enpark, bu
uiten diensst zodat de
e kosten i.v.m. verzzekering,
inschrijvin
ngsbelastin
ng en num
mmerplaten
n kunnen bespaard worden.

11. G
Goedkeuren inve
entaris- en waarrderingsregels
De zone
eraad keurtt de inventaris- en wa
aarderingsregels goed.
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12. G
Goedkeuren aanpasssing
g administratieff statuutt en de
bijzon
ndere aa
anwervin
ngsvoorrwaarden
n

De zone
eraad past het adminiistratief en geldelijk sttatuut van het adminiistratief perrsoneel
van de zone Westhoek aan. De
D aanpasssingen word
den opgeno
omen in ee
en gecoördineerde
tekst.

13. V
Vacant ve
erklaring
g 1 conttractuee
el ICT-ve
erantwoo
ordelijke
e
B1-B3
3 tweede oproep
De zone
eraad verkllaart één plaats van v
voltijds conttractueel IC
CT-verantw
woordelijke B1-B3
vacant die te bege
even is bij wijze
w
van a
aanwerving. Er wordt een
e
wervin
ngsreserve
egd voor de
e duur van 2 jaar en d
deze is verlengbaar vo
oor de duurr van 1 jaarr door
aangele
een bes
slissing van
n de zoneraad die gen omen moet worden voor de eind
ddatum van
n de
werving
gsreserve.

14. V
Vaststelle
en diverrse functtieomsch
hrijvinge
en
De zone
eraad keurt de volgende functiebesc
f
chrijvingen goed, nl. brandweerm
b
man, korporaal,
sergean
nt, adjudan
nt, luitenantt, kapitein, majoor, ko
olonel, adm
ministratief medewerke
er
(basiska
ader), tech
hnisch-logistiek medew
werker (bas
siskader), medewerke
m
er operation
nele
onderstteuning, ad
dministratie
ef-technisch
h deskundig
ge, operatio
oneel desku
undige,
postverrantwoordelijke, opera
ationeel spe
ecialist, adm
ministratieff-technisch specialist,
coördinator ambullancier, bed
diener hoog
gtewerker (ladder
(
– elevator), ch
hauffeur,
ediener, bra
andweerduiker, gaspa
akdrager, dispatcher,
d
medewerke
eventie,
pompbe
er brandpre
deskund
dige brandpreventie, specialist b
brandpreventie, instructeur (Foro
op 1), specialist
vorming
g, training en opleidin
ng (Forop 2 ), evaluato
or, dienstho
oofd person
neel & HR en
zonesec
cretaris.

15. A
Aanleg be
evorderingsrese
erve doo
or de verhoging in graad tot
vrijwiillig serg
geant
De zone
eraad keurtt de aanleg
g van een b
bevordering
gsreserve door verhog
ging in graa
ad voor
sergean
nt goed. Er wordt een bevorderin
ngsreserve aangelegd met een g
geldigheidsd
duur
van 2 ja
aar die 2 maal
m
verleng
gbaar is vo or 2 jaar.
De selectieprocedu
ure wordt uitgevoerd
u
samen mett Zone 1 binnen de orrganisatie van
v
het
eemt kenniis van het o
ontwerp van selectieprocedure z oals vastge
elegd
Wobra. De raad ne
door he
et Wobra.
De exam
menjury wo
ordt samen
ngesteld, de
e bekendmaking en de
e procedure
e worden
vastges
steld.

16. K
Kennisna
ame vrijw
willig on
ntslag div
verse po
osten
De zone
eraad neem
mt kennis van het vrijw
willig ontsla
ag van volg
gende perso
onen met in
ngang
van 10 maart 2016 :
1. e
een vrijwillig brandwe
eerman, po st Mesen.
2. e
een vrijwillig brandwe
eerman, po st Popering
ge.
3. e
een vrijwillig ambulan
ncier niet-b randweerm
man, post Poperinge.

17. Toekenne
en eervo
ol ontsla
ag divers
se poste
en
1. De zoneraa
ad verleent eervol onttslag aan ee
en adjudant-vrijwillige
er, post Pop
peringe
met ingang
g van 1 aug
gustus 2016
6.
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ad verleent eervol ont slag aan ee
en vrijwillig
g brandwee
erman, postt Ieper
2. D
De zoneraa
m
met ingang
g van 10 maart 2016.
3. D
De zoneraa
ad verleent toelating a
aan betrokk
kenen om de
d eretitel v
van hun am
mbt te
d
dragen.

18. V
Verlengin
ng terbeschikkin
ngstelling dienstthoofd p
personee
el en
HR
De zone
eraad keurtt de verleng
ging van de
e terbeschikkingstellin
ng van het diensthoofd
persone
eel en HR door
d
de gem
meente Kok
ksijde vanaf 1 januari 2016 tot e
en met 31
decemb
ber 2016 go
oed.

19. B
Benoemin
ng stagiair tot v
vrijwillig brandw
weerman
n: divers
se
poste
en
De zone
eraad neem
mt hierna ve
ermelde sta
agiair-brandweerman effectief in
n dienst :
1. e
een vrijwilliger brandw
weerman in
n de post De
D Panne met
m ingang v
van 1 april 2016
2. ttwee vrijwilliger brand
dweerman in de post Diksmuide met ingang
g van 1 april 2016
3. negen vrijw
williger bran
ndweerman
n in de postt Houthulstt met ingan
ng van 1 ap
pril 2016
4. v
vier vrijwilliger brandw
weerman in
n de post Ie
eper met in
ngang van 1 april 2016
5. negen vrijw
williger bran
ndweerman
n in de postt Koekelare
e met ingan
ng van 1 ap
pril
2016
6. e
een vrijwilliger brandw
weerman in
n de post Langemark met ingang
g van 1 aprril 2016
7. v
vijf vrijwilliger brandw
weerman in
n de post La
angemark met
m ingang van 1 apriil 2016
8. e
een vrijwilliger brandw
weerman in
n de post Mesen
M
met ingang
i
van
n 1 april 2016
9. d
drie vrijwillliger brandw
weerman in
n de post Nieuwkerke
N
met ingan g van 1 april 2016
10. v
vijf vrijwilliger brandw
weerman in
n de post Zu
uid-Ijzer met ingang v
van 1 april 2016
11. ttwee vrijwilliger brand
dweerman in de post Poperinge met ingang
g van 1 aprril 2016
12. ttwee vrijwilliger brand
dweerman in de post Reningelst met ingang
g van 1 aprril 2016
13. z
zeven vrijw
williger bran
ndweerman
n in de postt Wervik me
et ingang v
van 1 april 2016
n 1 april 20
14. d
drie vrijwillliger brandw
weerman in
n de post Veurne
V
met ingang van
016
15. De de stageperiode va
an stagiair--brandweerrmannen te
e verlengen
n met 6 maanden
v
vanaf 1 april 2016:
n in post Ko
oekelare;
- 1 persoon
- 2 persone
en in de post Wervik;
- 1 persoon
n in de postt Poperinge
e.

20. A
Aanstelle
en van vijf vrijw illigers stagiairs
hulpverrlenerambu
ulancier
1. De zoneraad wijst
w
de 5 vacante
v
pla
aatsen van stagiair hulpverlener- ambulancie
er toe
met 2 plaatsen aan de post Ieper d
die op 5 min
nuten uitrijtijd functio neert en met
m 3
d post We
ervik die op
p 2 minuten
n uitrijtijd staat.
plaatsen aan de
s
2 kand
didaten aan
n als vrijwilliger stagia
air hulpverle
ener-ambu
ulancier
2. De zoneraad stelt
in d
de post Iep
per met inga
ang van 1 a
april 2016.
3. De zoneraad stelt
s
3 kand
didaten aan
n als vrijwilliger stagia
air hulpverle
ener-ambu
ulancier
in d
de post Wervik met ingang van 1 april 2016
6.
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21. V
Verlengin
ng tijdeliijke uito
oefenen hoger ambt div
verse fun
ncties
De zone
eraad stelt hierna volg
gende pers onen verde
er aan in he
et bij hun n
naam vermelde
hoger a
ambt met in
ngang van 1 mei 2016
6 voor de duur
d
van 6 maanden:
- post Ge
eluwe- 1 pe
ersoon als lu
uitenant-vrrijwilliger
- post Ge
eluwe – 1 persoon als adjudant-v
vrijwilliger
- post Ge
eluwe – 1 persoon als sergeant-v
vrijwilliger
- post Ge
eluwe – 1 persoon als korporaal-vrijwilliger
- post De
e Panne – 1 persoon a
als kapitein--vrijwilligerr
- post Me
erkem – 1 persoon
p
alss sergeant-vrijwilliger
- post Me
erkem – 1 persoon
p
alss sergeant-vrijwilliger;
;
De zone
eraad zal hierna verm
melde functi es voor vac
cant verklaring bij wij ze van
bevorde
ering voorle
eggen aan de zoneraa
ad van zodrra de Wobra deze aan
nbiedt:
- luitenan
nt-vrijwilliger – post G
Geluwe
- adjudan
nt-vrijwilliger – post G
Geluwe
- sergean
nt-vrijwillige
er – post G
Geluwe en Merkem
M
- korpora
aal-vrijwillig
ger – post G
Geluwe
- kapitein
n-vrijwillige
er – post De
e Panne (ee
erst bevord
dering naarr luitenant, nadien
naar ka
apitein)

22. Kennisn
name vriijwillig o
ontslag zonesecr
z
retaris
Dit punt wordt bij hoogdringe
endheid aa n de dagorrde toegevo
oegd.
eraad neem
mt kennis van het vrijw
willig ontsla
ag van de zonesecreta
z
aris waarbijj zij
De zone
vanaf 1 april 2016
6 de zone verlaat.

23.

Vacant verklaring 1 pla
aats van voltijds
s statuta
air
zonesec
cretaris A1a-A3a
A
a

Dit punt wordt bij hoogdringe
endheid aa n de dagorrde toegevo
oegd.
eraad verkllaart één plaats van v
voltijds statutair zones
secretaris A
A1a-A3a vacant die
De zone
te bege
even is bij wijze
w
van aanwerving.. Er wordt een
e
werving
gsreserve a
aangelegd voor
v
de
duur va
an 2 jaar en
n deze is ve
erlengbaar voor de du
uur van 1 ja
aar door ee
en beslissing van
de zone
eraad die genomen moet worden
n voor de einddatum van
v
de werv
vingsreserv
ve.

Depotter
Geert D
secretaris ad hoc

Marc
M
Vande
en Bussche
voorzitter
v
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