Lijst van beslissingen zonecollege 25 april 2018

1.

Het verslag van het zonecollege van 19 maart 2018 werd goedgekeurd.

2.

Kasnazicht voor de maand maart 2018 – goedkeuring
Het zonecollege keurde het kasnazicht voor de maand maart 2018 met een verantwoord vermogen
van 8.367.585,07 euro goed.

3.

Opmaken mandatenlijsten, register vastgestelde rechten en register bestelbonnen
Het zonecollege stelde de mandatenlijsten 9 tot en met 12 dienstjaar 2018 voor een totaal bedrag
van 3.235.210,97 euro vast en gaf opdracht aan de bijzonder rekenplichtige om in te staan voor de
uitbetaling ervan.
Het zonecollege stelde het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag 347.100,99
voor de nummers 165 tot 273 dienstjaar 2018 vast voor de gewone dienst.
Het zonecollege stelde het register van de vastgestelde rechten voor een totaal bedrag van 2.000
euro voor het nummer 170 vast voor de buitengewone dienst.
Het zonecollege stelde het register van de bestelbonnen voor een totaal bedrag van 337.114,92
euro voor de bestelbonnen 433 tot 680 dienstjaar 2018 vast.

4.

Viseren en uitvoerbaar verklaren uitgevaardigde dwangbevelen van de bijzonder
rekenplichtige
Het zonecollege viseerde de bijhorende lijsten van dwangbevelen van de bijzonder rekenplichtige
en verklaarde deze uitvoerbaar

5.

Verhoging fietsvergoeding woon/werkverkeer – goedkeuring
Het college verdaagde dit punt naar een volgende zitting.

6.

Aankoop van veiligheidsschoenen - Goedkeuren bestek en wijze van gunnen
Het zonecollege keurde de voorwaarden en de wijze van gunnen goed op basis van een
raamcontract zonder voorafgaande bekendmaking voor de aankoop van veiligheidsschoenen, voor
de duur van 4 jaar.

7.

Cumulatie van bijberoep operationeel en burgerpersoneel
Het zonecollege neemt kennis van de cumulatie van beroepsactiviteit van betrokken
personeelsleden van hulpverleningszone 1. De cumulatie wordt goedgekeurd voor een periode van
4 jaar.

8.

Uitoefenen van het hoger ambt van sergeant – vrijwilligerskader - verlenging
Het college keurde de verlenging van het uitoefenen van een hoger ambt van betrokkene in de
graad van sergeant-vrijwilliger in post Gistel goed en dit tot de functie via een
bevorderingsprocedure is ingevuld.
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9.

Aanwervingsprocedure van ambulancier-vrijwilligerskader - kennisname van de resultaten en
vastleggen van de wervingsreserve
Het college nam kennis van de resultaten en de wervingsreserve van de aanwervingsprocedure van
ambulancier-vrijwilligerskader. De wervingsreserve gaat in op 1 mei 2018 en is geldig t.e.m. 30 april
2020.

10. Vacant verklaren en bevorderen van korporaals – beroepskader
Het college verklaarde 4 plaatsen van korporaal-beroepskader vacant en was akkoord om
betrokkenen te bevorderen in de graad van korporaal-beroepskader met ingang van 1 mei 2018.
11. Vacant verklaren en toelaten tot de bevorderingsstage van sergeanten – beroepskader
Het college verklaarde 2 plaatsen van sergeant-beroepskader vacant.
Twee personen van post Oostende werden toegelaten tot de bevorderingsstage van sergeantberoepskader met respectievelijk ingang op 1 mei 2018 en op 1 juni 2018.
12. Aanduiding van de postoverste Post Oostkamp – kennisgeving
Het college nam kennis van de aanduiding van betrokkene als postoverste voor de post Oostkamp
en dit met ingang van 1 juni 2018.
13. Arbeidsongevallen
Het college nam kennis van de arbeidsongevallen van betrokkenen en consolideert ze.
14. Benoeming beroepspersoneel
Na een gunstig samenvattend eindverslag benoemde het college betrokken personeelsleden in de
graad van beroepsbrandweerman.
15. Benoeming vrijwillig personeel
Na een gunstig samenvattend eindverslag benoemde het college betrokken respectievelijk tot
vrijwillig hulpverlener-ambulancier en tot vrijwillig brandwaarman.
16. Loopbaanonderbreking
Het college keurde de aanvraag van betrokkenen goed voor volledige loopbaanonderbreking voor
de aangevraagde periode.
17. Vroegtijdig stopzetten volledige loopbaanonderbreking – kennisgeving
Het college neemt kennis van de vroegtijdige stopzetting van de volledige loopbaanonderbreking
van betrokkene.
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