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Lijst beslissingen zoneraad 16 december 2019 

 
Openbare zitting  

1. Het verslag van open zitting van de zoneraad van 28 oktober 2019 is goedgekeurd. 

 

2. Aanstellen veranderingsmanager 

De zoneraad keurt het gunningsvoorstel van Poolstok goed en beslist om aan te sluiten in de 
raamovereenkomst “Uitvoeren van opdrachten in verband met organisatieoptimalisatie en 
veranderingsmanagement” met referentienummer: JPV-2016-OV-F03_0, waarbij de 
deelopdracht “Aanstelling van een besparingsconsultant” na minicompetitie is toegewezen 
aan Arch NV. 

 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in de 
bovenvermelde raamovereenkomst. 
 
De uitgave bedraagt 108.075 euro, excl. btw. Dit wordt benomen op artikel 35100/122-48. 
 

3. Kennisgeving goedkeuring begrotingswijziging 1 van 2019 

De Zoneraad neemt kennis van de goedkeuring begrotingswijziging 1 van 2019 door de 
gouverneur van West-Vlaanderen. 
 

4. Aankoop van materieel zware materieelwagens – Goedkeuren wijze van gunnen 

 

De zoneraad keurt de voorwaarden en de wijze van gunnen goed, op basis van aangenomen 

factuur, voor de aankoop van materieel voor in de 2 zware materieelwagens 

 

5. Voorstel instappen raamovereenkomst aankoop tankwagens via Zone Rand – 

Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt het voorstel om in te stappen in de interzonale raamovereenkomst 

aankoop tankwagens van Zone Rand, beschreven in bestek 2019/10, goed. De duur van de 

raamovereenkomst bedraagt 4 jaar. 

 

Zone 1 wenst dit jaar 1 tankwagen aan te kopen. Voor elke nieuwe bestelling wordt een 

afzonderlijk dossier voorgelegd aan het zonecollege. 

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 297.200,00 euro excl. btw of 359.612,00 

euro incl. btw. Er is budget voorzien op artikelnummer 35100/743-98 (Aankoop Speciale En 

Andere Voertuigen) van het investeringsbudget, in de begroting voor 2019. 
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6. Operationeel samenwerkingsvoorstel tussen de Hulpverleningszone 1 West-

Vlaanderen en de steden en gemeenten – Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt het samenwerkingsvoorstel goed en implementeert dit als leidraad op het 

gemeentelijk niveau. 

 

De zoneraad stemt in met het engagement om in een noodsituatie gemeentegrens 

overschrijdend expertise en middelen in te zetten. 

 

De zoneraad geeft de opdracht aan de besparingsmanager om te onderzoeken welke taken 

de hulpverleningszone kan opnemen binnen alle schakels van de veiligheidsketen. 

 

7. Wijziging kledijreglement Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen – Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt het voorstel om het kledijreglement Hulpverleningszone 1 West-

Vlaanderen te wijzigen goed. Het nieuw kledijreglement treedt in voege op 1 januari 2020. 

 

8. Vormingsreglement operationeel personeel – Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt de wijziging aan het vormingsreglement voor het operationeel personeel 

van Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen goed. 

 

9. Voorstel specialisatietoelage/diplomatoelage beroeps- en vrijwilligerskader – 

Goedkeuring  

 

De zoneraad gaat akkoord met het voorstel specialisatietoelage/diplomatoelage voor het 

beroeps- en vrijwilligerskader. 

 

 

 
 

Gesloten zitting  

1. Het verslag van de gesloten zitting van de zoneraad van 28 oktober 2019 is 

goedgekeurd. 

 

2. Arbeidsongeval 

 

De afsluiting van de arbeidsongevallen van betrokkenen wordt goedgekeurd. 

 

3. Pensioen 

 

De pensioenaanvraag van betrokkenen wordt goedgekeurd. 

 

4. Vrijwillig eervol ontslag 

 

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

 

Het vrijwillig ontslag van betrokkene wordt goedgekeurd. 

 


