Zoneraad Brandweer Westhoek
Digitale zoneraad + Livestream in het auditorium - AC
Auris - Ieper: Ter Waarde 1
24 februari 2021 om 20u15
SAMENVATTENDE LIJST BESLUITEN
Openbare zitting
1.

Verslag zoneraad van 8 december 2020, 16 december 2020 en 6 januari 2021 goedkeuring

De zoneraad keurt het verslag van onderstaande zoneraden goed:
• 8 december 2020;
• 16 december 2020;
• 6 januari 2021.

2.

Eedaflegging zonecommandant - aktename

3.

Administratief toezicht op de Hulpverleningszone - begroting 2021
hulpverleningszone Brandweer Westhoek - aktename

4.

Administratief toezicht op de Hulpverleningszone - begrotingswijziging nr. 2 van
het dienstjaar 2020 van de hulpverleningszone - aktename

5.

Administratief toezicht op de Hulpverleningszone - gemeentelijke dotaties aan
de hulpverlingszone - aktename

6.

KB 13 december 2020 tot wijziging van het KB 19 april 2014 tot bepaling van het
administratief statuut van het operationeel personeel van de
hulpverleningszones - aktename

7.

Plan van aanpak voor een financiële audit tot een vergelijkende oefening met
aanzet tot bespreking verdeelsleutel - aktename

8.

Bestek aankoop tweedehandse vrachtwagen 12T met opbouw en laadbrug goedkeuring

De zoneraad keurt het lastenboek goed voor de aankoop van een jonge tweedehandse
vrachtwagen 12 ton met opbouw en laadbrug ter vervanging van de twee voertuigen uit
1991 en 1995.

9.

Wagenreglement - goedkeuring

De zoneraad keurt het wagenreglement goed.
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10. Plaatsvervanger brandweerraad - goedkeuring
De zoneraad beslist om burgemeester Liefooghe aan te stellen als plaatsvervanger voor de
voorzitter in de Brandweerraard.

11. Huishoudelijk reglement zonaal informatiecomité - goedkeuring
De zoneraad keurt het huishoudelijk reglement m.b.t. het zonaal informatiecomité goed.

12. Collectief verlof 2021 en 2022 - brugdagen 2022 - goedkeuring
De zoneraad keurt het voorstel goed om de feestdagen die vallen op zaterdag 1 januari
2022, zondag 1 mei 2022 en zondag 25 december 2022 als zonale feestdag te bepalen op
vrijdag 27 mei 2022, vrijdag 22 juli 2022 en maandag 31 oktober 2022. De zoneraad keurt het
voorstel goed om dit ook toe te passen op het administratief personeel van Brandweer
Westhoek.
De zoneraad keurt het voorstel goed om collectief verlof in te plannen, enkel voor het
administratief personeel, in 2021 van 27 december 2021 tot en met 31 december 2021, en in
2022 van 26 december 2022 tot en met 30 december 2022.

Besloten zitting
13. Aanstelling specialist brandpreventie A1a-A2a - goedkeuring
De zoneraad beslist om 1 persoon aan te stellen als specialist brandpreventie A1a-A2a.
De zoneraad beslist om 1 persoon op te nemen in de wervingsreserve voor specialist
brandpreventie A1a-A2a van 2 jaar, welke met 1 jaar kan verlengd worden.

14. Dagvaarding verkeersovertreding vrijwillig Korporaal - aktename
15. Arrest van de Raad van State - aktename
16. Afsluiten dossier arbeidsongeval - kennisname
De zoneraad beslist om het arbeidsongeval van 4 augustus 2020 van een beroeps
hulpverlener-ambulancier van post De Panne te consolideren op 19 november 2020 met
restletsels, die geen blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben. Er wordt geen rente
voor blijvende arbeidsongeschiktheid weerhouden.
De zoneraad beslist om het arbeidsongeval van 24 juli 2020 van een beroepskorporaal van
post De Panne te consolideren op 28 juli 2020 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er
wordt geen rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid weerhouden.

Fien Van den Bogaert
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