Lijst beslissingen zoneraad 3 juli 2017

Openbare zitting
1.

De zoneraad keurde het verslag van de openbare zitting van de zoneraad van 8 mei
2017 goed.

2.

Definitieve vastlegging jaarlijkse actieplannen directies Zone 1
De jaarlijkse actieplanning werden goedgekeurd door de zoneraad

3.

Aansluiting interzonaal Netwerk Brandweer – goedkeuring
De zoneraad keurt de aansluiting bij het interzonaal Netwerk Brandweer goed voor 2017 en
2018 en is akkoord dat de zonecommandant Filiep Dekiere zich kandidaat stelt als lid van
het Bureau van het Netwerk Brandweer.

4.

Aanwervingsprocedure vrijwillig brandweerman/-vrouw – goedkeuring van de inhoud
van de proef en de samenstelling van de jury
De zoneraad keurt de samenstelling van de jury en de inhoud van het mondeling gedeelte
goed.

5.

Raamcontract Aankoop planningssoftware en tijdsregistratiesysteem (hardware en
software) – voorwaarden en wijze van gunnen.
Het bestek met nr. 2017/17 en de raming voor de opdracht “Aankoop planningssoftware en
tijdsregistratiesysteem (hardware en software) voor de Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen”, pgesteld door Zone 1 wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en
diensten. De opdracht wordt gegund bij wijze van een open offerteaanvraag. De offertes
moeten het bestuur ten laatste op vrijdag 1 september 2017 om 11 uur bereiken.

6.

Aanduiden afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen Jobpunt Vlaanderen tot 31 december 2018
De zoneraad duidt burgemeester Jan de Keyser aan als afgevaardigde en burgemeester
Johan De Rycke als plaatsvervanger.

7.

Aanduiden afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde (Buitengewone)
Algemene Vergaderingen Ethias tot 31 december 2018
De zoneraad duidt burgemeester Jan de Keyser aan als afgevaardigde en burgemeester
Johan De Rycke als plaatsvervanger.
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Gesloten zitting
1.

De zoneraad keurde het verslag van de geheime zitting van de zoneraad van 8 mei
2017 goed.

2.

Samenstelling zonecollege
Het college wordt proportioneel samengesteld uit 8 leden die door de raad onder zijn leden
werden gekozen. In het college zijn burgemeesters vertegenwoordigd van beschermde en
niet-beschermde gemeenten en van gemeenten met beroeps- en vrijwilligerskorpsen
Burgemeester Johan De Rycke (gemeente Beernem), burgemeester Renaat Landuyt
(stad Brugge), burgemeester Ivan De Clerck (stad Blankenberge), burgemeester Ignace
Dereeper (stad Oudenburg), burgemeester Jan de Keyser (gemeente Oostkamp),
burgemeester Johan Vande Lanotte (stad Oostende), burgemeester Graaf Leopold
Lippens (gemeente Knokke-Heist) en burgemeester Janna Opstaele (gemeente
Middelkerke) maken na de geheime stemming deel uit van het zonecollege.

3.

Aanstellen vervangend secretaris van de zoneraad en het zonecollege voor de duur
van de secretaris.
Betrokkene wordt aangesteld om de taken van de secretaris en directeur bedrijfsvoering
gedurende de afwezigheid op te nemen. Dit wordt verspreid over 26 dagen. De zoneraad
stelt betrokkene ook aan als secretaris van de zoneraad en het zonecollege gedurende de
afwezigheid van de secretaris.

4.

De zoneraad besliste om de functie van administratief medewerker – C1- C3
(onbepaalde duur) vacant te verklaren en keurde de aanstelling van betrokkene in
een contract van onbepaalde duur met ingang vanaf 1 september 2017 goed.

5.

Kennisname resultaten bevorderingsprocedure administratief medewerker C1-C3 en
bevordering van 2 administratief medewerkers C1-C3
De zoneraad nam kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure administratief
medewerker C1-C3 en keurde de bevordering van betrokkenen in respectievelijk de functie
van administratief medewerker C1 –C3 (contractueel) en in de functie van administratief
medewerker (statutair) C1 –C3 met ingang van 1 juli 2017 goed.

6.

Kennisname resultaten bevorderingsprocedure hoofddeskundige financieel beheer
B4-B5 en bevordering van een hoofddeskundige financieel beheer B4-B5
De zoneraad neemt kennis van de resultaten van de bevorderingsprocedure en de
wervingsreserve en keurt de bevordering van betrokkene in de functie van
hoofddeskundige financieel beheer (B4-B5) (contractueel) goed met ingang van 1 juli 2017.

7.

Vrijwillig eervol ontslag
De zoneraad keurde het vrijwillig eervol ontslag van betrokkenen goed.

8.

Vrijwillig ontslag
De zoneraad keurde het vrijwillig ontslag van betrokkenen goed.
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