
 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp 

 

Agenda zoneraad 29 juni 2020 

Aanvang om 08u30 in de stelplaats post Oostkamp  
(Siemenslaan 8 Oostkamp) 

Openbare zitting  

1. Goedkeuring verslag zoneraad 17 februari 2020 open zitting 

2. Toelichting  plan van aanpak optimaliseringsmanager 

3. Jaarverslag 2019 IDPBW – Kennisgeving  

 

Agendapunten inzake financiën 

 

4. Vaststellen van de jaarrekening 2019 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

 

Agendapunten inzake overheidsopdrachten 

 

5. Voorstel aankoop van 22 droogpakken op basis van aangenomen factuur – Goedkeuring 

6. Voorstel aankoop 2 Air Packs met 4 ademluchtflessen op basis van aangenomen factuur – 

Goedkeuring  

7. Voorstel aankoop brandstoftank diesel 10.000 l en aansluiten op bestaande tankinstallatie – 

Goedkeuring  

8. Voorstel aankoop 17 persluchttoestellen op basis van aangenomen factuur – Goedkeuring  

9. Voorstel aankoop van 2 4x4 voertuigen voor de procedure drenkeling aan de Belgische kust  

10. Besteden krediet van het Seveso-fonds voor de aankoop van adembescherming – 
Goedkeuring  

11. Voorstel aankoop van testapparatuur en een ademluchtcompressor met inhoud 550 L – 
Goedkeuring  

12. Voorstel aankoop van een boot, type rigid inflatable boat (RIB) – Goedkeuring wijze van 
gunnen 

13. Voorstel inrichten van 2 IGS containers op basis van aangenomen factuur – Goedkeuring  
14. Voorstel inrichten van een salvagecontainer op basis van aangenomen factuur – 

Goedkeuring  

 

Agendapunten inzake personeel 

 

15. Uitbreiding personeelskader ambulancepersoneel - vrijwilligerskader 

16. Uitbreiding personeelskader brandweerman/ambulancier-vrijwilliger voor post Oostende 

17. Aanwervingsprocedure hulpverlener/ambulancier vrijwilligerskader – zonale poule: 

samenstelling jury en inhoud van de proef 

18. Aanwervingsprocedure van brandweerman/-vrouw – vrijwilligerskader: samenstelling jury en 

inhoud van de proef    

19. Opstart van een procedure voor interne mobiliteit voor de functie van polyvalent medewerker 

(C1-C3) voor Leefmilieu 

20. Procedure van professionalisering – luitenant: wijziging samenstelling jury 

21. Goedkeuring vormingsreglement administratief en technisch personeel 

22. Intrekken besluit zoneraad 16 december 2019 - Voorstel specialisatietoelage/diplomatoelage 

beroeps- en vrijwilligerskader 
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23. Nieuw voorstel specialisatietoelage/diplomatoelage beroeps- en vrijwilligerskader – 

Goedkeuring 

24. Varia: 

1. Brief Nooddecreet Vlaamse Regering woonzorgcentra 

 

 

 

 


