Zonecollege Brandweer Westhoek
Administratief Centrum Diksmuide, Heernisse 6
4 mei 2018 om 09u15
SAMENVATTENDE LIJST BESLUITEN
1.

Eedaflegging dispatcher C1-C3, administratief personeel

De dispatcher, aangesteld in de zoneraad van 25 april 2018, legt de eed af in handen van
de voorzitter en het pv van de eedaflegging wordt ondertekend.

2.

Verslag zonecollege van 06 april 2018 - goedkeuring

Het zonecollege keurt het verslag van het vorige zonecollege goed.

3.

Betaalbaarstelling - goedkeuring

Het zonecollege beslist de lijst met volgnummers 95 tot en met 109 goed te keuren.
Het zonecollege geeft de opdracht aan de bijzondere rekenplichtige om de vermelde
sommen te betalen aan de rechthebbenden.

4.

Invorderingsrechten - goedkeuring

Het zonecollege keurt de invorderingsrechten goed.

5.

Aanpassing retributiereglement - kennisname

Artikel 1:
Het zonecollege stelt de zoneraad voor het retributiereglement als volgt aan te passen en te
laten ingaan op 1 juli 2018:
Fragmenten uit het retributiereglement :
Artikel 4 §10. Enkel dieren in nood worden gered door de brandweer.
Een basisaanbod of startaanbod is hierbij gratis, zijnde:
• 2 uur voor 6 man, of 12 manuren
• 1 vrachtwagen
Alles wat daar bovenop komt (meer tijd, meer manschappen, meer vrachtwagens …) of niet
voldoet aan het criterium ‘ dieren in nood’ is te betalen door de eigenaar van de dieren.
Het vangen van loslopende honden (geen dier in nood) wordt uitgevoerd met 2
manschappen en is te betalen door de eigenaar tegen een vast forfait van 150 €.
Artikel 10 Vrijstellingen
De gemeentebesturen die deel uitmaken van de hulpverleningszone Westhoek en die
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bijdragen in de financiering van de hulpverleningszone Westhoek via de zonale
verdeelsleutel worden vrijgesteld van de retributies volgens dit reglement voor aanvragen die
in opdracht en voor rekening van hun gemeentebestuur of burgemeester worden
uitgevoerd.
Dezelfde vrijstelling geldt ook voor de aanvragen in opdracht van de OCMW’s, politiezones
of intern / extern verzelfstandigde agentschappen, die verbonden zijn aan de gemeenten
van de hulpverleningszone Westhoek.
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Deze vrijstellingen gelden evenwel enkel en alleen wanneer het gaat om activiteiten met
brandweer-gerelateerde risico’s. Is dit niet het geval, dan wordt de activiteit als volgt
doorgerekend aan de gemeenten:
Personeel
aan de uurvergoedingen volgens artikel 4 §4 met een korting van 30%;
onder toepassing van de minimale aanrekening van 2 uren, er wordt per uur
gerekend.
Materiaal/waterlevering
Het materiaal, de gebruiks- en verbruiksgoederen vermeld onder artikel 4, §5 t.e.m. §7
worden niet doorgerekend. (wordt geschrapt Waterleveringen worden wel doorgerekend
aan het tarief volgens artikel 4 §8.) Het verbruikte water bij waterleveringen wordt wel
aangerekend aan de reguliere drinkwaterprijs, te vermeerderen met de gemeentelijke
bijdrage en de bovengemeentelijke bijdrage.
De beoordeling of een activiteit al dan niet gefactureerd dient te worden, behoort toe aan
het zonecollege.
Volgende activiteiten zijn alvast volledig vrijgesteld van retributie:
preventieve activiteiten in het kader van de openbare veiligheid
defilés op 21 juli en 11 november (beperkt tot 20 personen en tot 1 uur)
algemene permanentie in de kazerne door onbereikbaarheid van het gebouw
Volgende activiteiten zijn niet vrijgesteld van retributie:
ophangen van kerstverlichting, vlaggen,…
prestaties voor derden
logistieke ondersteuning bij sportieve, culturele en recreatieve evenementen, die
geen risico inhouden naar brandveiligheid toe
waterleveringen, die niet gerelateerd zijn aan de openbare veiligheid
Artikel 2:
Het zonecollege geeft de opdracht:
- een communicatieplan te laten uitwerken door de communicatieambtenaar tegen de
eerstvolgende zoneraad.
- een procedure te laten uitwerken voor het vangen van honden door Kapt. Filip
Vandenberghe tegen eerstvolgende zoneraad.

6.

Verlenging contract huur lokalen luchtmachtbasis Koksijde - goedkeuring

Het zonecollege beslist deze concessie te verlengen met 1 jaar.

7.

Ontwerp KB facturatie tussen hulpverleningszones en standpunt 4 West-Vlaamse
zonecommandanten – aktename

Het zonecollege neemt akte van het voorgelegde ontwerp-KB en de afspraak tussen de 4
West-Vlaamse zonecommandanten.

8.

Verslag overleg gouverneur- sperperiode gemeenteraadsverkiezingen –
aktename

Het zonecollege neemt akte van het verslag van het overleg tussen de gouverneur en de
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hulpverleningszones van 1 maart 2018 en meer bepaald van het stuk met betrekking op
de sperperiode nav de gemeenteraadsverkiezingen en de gevolgen hiervan voor de
zones

9.

Eervolle ontslagen - goedkeuring

Het zonecollege keurt het eervol ontslag en het dragen van de eretitel goed voor twee
brandweerman-vrijwilligers van post Zuid-Ijzer en van een brandweerman-vrijwilliger van post
Mesen.

10. Vrijwillige ontslagen - goedkeuring
Het zonecollege keurt het vrijwillig ontslag goed van een brandweerman-vrijwilliger van post
Kortemark.

11. Opschorting benoeming van het vrijwillig personeel
Het zonecollege keurt de derde aanvraag tot verlenging van de opschorting benoeming
van een vrijwillig luitenant post Veurne goed voor een periode van 6 maanden met ingang
van 1 juli 2018.

12. Interne mutatie – aktename
Dit punt wordt uitgesteld tot volgende vergadering.

13. Geldigheid kandidaturen administratief medewerker - vaststelling
Het zonecollege keurt alle geldige kandidaturen goed.

14. Aanstelling waarnemend postoverste post Kemmel - kennisname
Het zonecollege neemt kennis van het voorstel van de zonecommandant en agendeert dit
ter goedkeuring op de dagorde van de eerstvolgende zoneraad.

15. Synthesebesluiten en stavaza rechtzaak – aktename
Het zonecollege neemt akte van de synthesebesluiten en stavaza.

16. Afsluiten dossier arbeidsongeval - kennisname
Het zonecollege neemt kennis van de verplichting om voor het dossier arbeidsongevallen
van beroepsbrandweermannen zonder arbeidsongeschiktheid en met een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van minder dan 30 dagen de genezenverklaring te laten beslissen in
de zoneraad en dit dus toe te voegen aan de agenda van de eerstvolgende zoneraad.

18. Betwisting factuur vredegerecht - aanstelling advocaat
Het zonecollege keurt de aanstelling van een advocaat goed indien de verzekering van de
zone niet optreedt in deze zaak.
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Fien Van den Bogaert
Zonesecretaris
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