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Lijst beslissingen zoneraad 17 februari 2020 

 
Openbare zitting  

1. Het verslag van open zitting van de zoneraad van 16 december 2019 is goedgekeurd. 

 

2. Jaarlijks actieplan 2020 IDPBW - Goedkeuring 

De zoneraad keurt het jaarlijks actieplan 2020 IDPBW goed. 
 

3. Reglement klachtenbehandeling Zone 1 – Goedkeuring 

 

De zoneraad keurt het Reglement Klachtenmanagement, een bijlage die integraal deel 

uitmaakt van het dossier, goed. 

De zoneraad stelt de directeur Bedrijfsvoering aan als klachtenbehandelaar. 

Bij afwezigheid van de directeur Bedrijfsvoering neemt de communicatieverantwoordelijke de 

taak van klachtenbehandelaar over. 

 

4. Goedkeuring begroting 2020 – Kennisgeving  

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring begroting 2020 door de gouverneur van 
West-Vlaanderen. 
 

5. Plaatsen stickers alternatieve energie op vrachtwagens lokale besturen – Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt het voorstel “Plaatsen stickers alternatieve energie op vrachtwagens 

lokale besturen i.f.v. een veilige tussenkomst door de brandweer” goed.  

De Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen stelt stickers ter beschikking aan de lokale 

besturen voor de zichtbare identificatie van de brandstoffen waarmee de vrachtwagens van 

de technische diensten aangedreven worden.  

Om deze actie in de verf te zetten wordt een gezamenlijk persmoment in stad Oostende 

georganiseerd.  

Intern organiseert de directie Operaties via de dienst VTO opleiding rond de herkenning van 

deze symbolen. 

 

6. Aankoop koudnevelsnijblussysteem – Goedkeuring bestek en wijze van gunning – 

Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt de voorwaarden en de wijze van gunnen goed voor de aankoop van een 

koudnevelsnijblussysteem. 

De raming voor de opdracht “aankoop koudnevelsnijblussysteem” bedraagt 175.000 euro 

incl. btw. Er is budget voorzien op 240100 (aankoop speciale en andere voertuigen) 

beleidsitem 04100 actieplan C13 actie C135 investeringsproject INVPJ C135 van het 

investeringsbudget, in de begroting voor 2020. 
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7. Aankoop hydraulisch bevrijdingsmaterieel voor zware materieelwagens – 

Goedkeuring bestek en wijze van gunning – Goedkeuring  

 

De zoneraad gaat akkoord met de “Aankoop van hydraulische bevrijdingsmaterieel zware 

materieelwagens”, op basis van een opdracht verdeeld in 2 loten op basis van volgende 

procedures: 

- lot 1: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur 

- lot 2: onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  

 

De totale uitgave wordt geraamd op 113.000 euro excl. BTW of 136.730 incl. BTW. Er is 

budget voorzien op de algemene rekening 230000 ( aankoop machines, exploitatie materiaal 

en uitrusting) beleidsitem 041000 actieplan C13 actie C135 investeringsproject INVPJ C135 

van het investeringsbudget, in de begroting voor 2020. 

 

8. Samenwerkingsovereenkomst integraal, fysiek en medisch beleid bij de brandweer 

2020 – 2023 – Goedkeuring 

 

De zoneraad sluit een ‘Samenwerkingsovereenkomst Integraal, fysiek en medisch beleid bij 

de brandweer 2020-2023’ met WOBRA vzw af. 

De uitgave, die op basis van de afrekening van Wobra VZW wordt vastgesteld, wordt 

benomen op de boekhoudsleutel AR 613700 Beleidsitem 041000, actieplan C13, actie C132. 

 

9. Goedkeuren bestek en wijze van gunning – Aanstelling van een geneeskundige dienst 

voor de controle van afwezigheden ten gevolge van ziekte van het personeel van de 

Hulpverleningszone 1 – Goedkeuring  

 

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

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, beschreven in bestek 

JB/2019/19, voor de aanstelling van een geneeskundige dienst voor de controle van 

afwezigheden ten gevolge van ziekte van het personeel van de Hulpverleningszone. 

De totaal geraamde uitgave voor deze opdracht bedraagt 14.520,00 euro, incl. btw op 

jaarbasis of 59.424,00 euro, incl. btw over de totale termijn van 4 jaar.  

De jaarlijkse uitgave zal te benemen zijn op artikelnummer Vergoeding Prestaties 

Arbeidsgeneeskundige Dienst - AR 616600 - Beleidsitem 011200 - Actieplan B21 - Actie 

B211 van het exploitatiebudget, in de dienstjaren 2020, 2021, 2022 en 2023. 

 

10. Vacant verklaren en opstart bevorderingsprocedure luitenant – beroepskader  

 

De zoneraad keurt de inhoud van de proef en de nominatieve samenstelling van de jury van 

de bevorderingsprocedure voor luitenant - beroepskader goed. 

 

11. Vacant verklaren en opstart procedure van professionalisering luitenant – 

beroepskader  

 

De zoneraad keurt de nominatieve samenstelling van de jury en de inhoud van de proef van 

de professionaliseringsprocedure van luitenant – beroepskader goed. 
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Gesloten zitting  
 

1. Het verslag van de gesloten zitting van de zoneraad van 16 december 2019 is 

goedgekeurd. 

 

2. Aanvraag schadeloosstelling wegens een beroepsziekte 

 

De zoneraad neemt kennis van de besluiten van Fedris naar aanleiding van de aanvraag tot 

schadeloosstelling wegens een beroepsziekte. 

 

3. Pensioen 

 

De pensioenaanvraag van betrokkene wordt goedgekeurd. 

 

4. Vrijwillig eervol ontslag 

 

Het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene wordt goedgekeurd. 

 

5. Vrijwillig ontslag 

 

Het vrijwillig ontslag van betrokkene wordt goedgekeurd. 

 


