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Lijst van beslissingen zoneraad 09 september 2019 

Open zitting 

 
1. Het verslag van de open zitting van de zoneraad van 24 juni 2019 wordt goedgekeurd.  

 
Aansluiting Cipal – Goedkeuring  
 
De zoneraad bekrachtigt de beslissing van 3 december 2018 om toe te treden tot Cipal, 
voor de duur van haar bestaan. De zoneraad beslist om de betaling van de voorziene 
kapitaalplaatsing van 125 euro te doen na opvraging door Cipal en daartoe de nodige 
gelden uit te trekken op de begroting. 
 

2. Aankoop van 20 communicatiesystemen voor adembescherming – Wijze van gunnen 
– Goedkeuring     
 
De zoneraad keurt de voorwaarden en de wijze van gunnen goed, op basis van 
aangenomen factuur, voor de aankoop van 20 communicatiesystemen voor 
adembescherming. 
 

3. Interzonaal raamcontract voor de aankoop van tankwagens – Intrekking 
zoneraadbesluit 24 juni 2019 
  
De zoneraad trekt het zoneraadsbesluit van 24 juni 2019 betreffende een interzonaal 
raamcontract voor de aankoop van tankwagens in.  
 

4. Monodisciplinair Brandweer Interventie Plan – Discipline 1 
 
De zoneraad keurt het monodisciplinair brandweer interventieplan goed. 
 

5. Samenwerkingsovereenkomst project bescherming mestgassen tussen 
Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen, Wobra vzw, 
BB Consult en Inagro vzw – Goedkeuring  
 
De zoneraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen, Wobra vzw, BB Consult en Inagro vzw inzake 
het project bescherming mestgassen goed.  
 

6. Verhoging fietsvergoeding woon-werkverkeer 
 
De zoneraad is akkoord met de verhoging van het bedrag en keurt het fietsreglement goed. 
 

7. Werksysteem voor het administratief en technisch personeel 
 
De zoneraad gaat akkoord dat het administratief en technisch personeel vanaf 1 september 
2019 overstapt in het werksysteem van flexwerken. 
 

8. Bevorderingsprocedure sergeant vrijwilligerskader – goedkeuring van de 
samenstelling van de jury en de inhoud van de proeven 
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De zoneraad keurt het selectieprogramma voor de bevorderingsprocedure van sergeant-
vrijwilligerskader goed. 
De zoneraad keurt de samenstelling van de jury goed.  
 

9. Goedkeuring van de samenstelling van de jury en de samenstelling van de proef voor 
de overgangsprocedure van hulpverlener-ambulancier 
 
De zoneraad neemt kennis van de opstart van de overgangsprocedure voor de graad van 
hulpverlener/ambulancier en de bijhorende timing en deelnemingsvoorwaarden en keurt de 
samenstelling van de jury en de inhoud van de proef goed. 
 

10. Goedkeuring jaarrekening 2018 - Kennisgeving 
 
De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2018 van de 
Hulpverleningszone 1. 
 

11. Begrotingswijziging nr. 1 dienstjaar 2019 
 
De zoneraad stelt de begrotingswijziging 1 van 2019 vast 
 

Gesloten zitting 

 

1. Het verslag van de gesloten zitting van de zoneraad van 24 juni 2019 wordt 
goedgekeurd.  
 

2. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervanger Algemene Vergadering Cipal cv 
 
Als vertegenwoordiger van Zone 1 op de algemene vergaderingen van Cipal wordt, voor de 
duur van de legislatuur 2019-2024, aangeduid: de heer Gauthier Defreyne, burgemeester 
van Gistel met als plaatsvervanger de heer Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp. 
 

3. Detacheringsovereenkomst technisch medewerker onderhoud Noordzeemateriaal 
 
De zoneraad keurt de overeenkomst voor het ter beschikking stellen van 2 technisch 
medewerkers (C1-C3) conform de ‘conventie betreffende de bestrijding van vervuiling van 
zee, zeehavens, binnenwateren en stranden’ goed. 
 

4. Aanvraag schadeloosstelling wegens een beroepsziekte van betrokkene – post 
Oostende 
 
De zoneraad verklaart de aanvraag ontvankelijk. 
 

5. Aanvraag schadeloosstelling wegens een beroepsziekte van betrokkene – post 
Oostende 
 
De zoneraad neemt kennis van de besluiten van Fedris, naar aanleiding van de aanvraag 
tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte, ingediend in hoofde van betrokkene 
 
De zoneraad willigt de aanvraag in binnen de perken van wat hierna wordt bepaald:  
- Aard arbeidsongeschiktheid: blijvende invaliditeit 
- Percentage: 8% 
- Duur van de arbeidsongeschiktheid: vanaf 1.11.2018 
- Bedrag van de jaarlijkse brutorente: 1.946,57 euro 
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De zoneraad beslist dat als jaarlijkse bezoldiging het bedrag van 29.136,50 euro, 
geplafonneerd op 24.332,08 euro aanmerking genomen werd voor de schadeloosstelling. 
Jaarlijks zal aan de getroffene een brutobedrag gestort worden van 3.257,39 euro en dit 
vanaf 1.11.2018. 
 
De zoneraad beslist dat de verplaatsingskosten ten laste genomen zullen worden 
overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit.  
 
De zoneraad beslist het recht toe te kennen vanaf 22.11.2018 op de terugbetaling van de 
kosten van dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en orthopedie, die rechtstreeks 
ten laste zijn van Fedris, overeenkomstig de regeling van de wetten betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970.  

 
6. Arbeidsongeval 

 
De zoneraad neemt akte van de beslissing van Medex betreffende het arbeidsongeval van 
Edwin Willaert van 27 mei 2016 en verklaart zich akkoord met de berekening van de rente 
door Ethias. 
 

7. Pensioen 
 
Het pensioen van betrokkenen wordt goedgekeurd. 
 

8. Vrijwillig eervol ontslag 
 
Het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene wordt goedgekeurd.  
 

9. Vrijwillig ontslag 
 
Het vrijwillig ontslag van betrokkenen wordt goedgekeurd.  
 

 


