
 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp 

 
 

 

Lijst beslissingen zoneraad 29 juni 2020 

 
Openbare zitting  

1. Het verslag van open zitting van de zoneraad van 17 februari 2020 is goedgekeurd. 

 

2. Toelichting plan van aanpak optimaliseringsmanager 

De zoneraad neemt kennis van het plan van aanpak van de optimaliseringsmanager. 
 

3. Jaarverslag 2019 IDPBW – Kennisgeving 

 

De zoneraad neemt kennis van het jaarverslag 2019 van IDPBW. 

 

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

De zoneraad stelt de jaarrekening 2019 van Hulverleningszone 1 West-Vlaanderen vast. 
 

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

Goedkeuring 

 

De zoneraad keurt het voorstel tot aankoop van 22 droogpakken op basis van aanvaarde 

factuur goed. 

De raming en het voorstel tot aankoop van de opdracht “Aankoop van 22 droogpakken” 

wordt goedgekeurd. 

De raming bedraagt 30.000,00 euro, excl. btw of 36.300,00 euro, incl. btw.  

 

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

factuur – Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt het voorstel tot aankoop goed, de opdracht wordt gesloten op basis van 

aangenomen factuur. Er wordt een marktraadpleging gedaan d.m.v. prijsvraag aan 3 

leveranciers voor de aankoop van 2 Air packs en 4 ademluchtflessen. 

De raming voor de opdracht “aankoop van 2 Air packs en 4 ademluchtflessen” bedraagt 

18.000 euro incl. btw.  

 

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

tankinstallatie – Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt het voorstel tot aankoop van een brandstoftank diesel 10 000 l en 

aansluiting op de bestaande tankinstallatie goed, de opdracht wordt gesloten op basis van 

aangenomen factuur. Er wordt een marktraadpleging gedaan d.m.v. prijsvraag aan drie 

leveranciers.  

De raming voor de opdracht bedraagt 16.048,23 euro incl. btw. 
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8. Voorstel aankoop 17 persluchttoestellen op basis van aangenomen factuur – 

Goedkeuring  

 

De zoneraad keurt het voorstel tot aankoop van 17 persluchttoestellen op basis van 

aanvaarde factuur goed. De raming bedraagt 30.000,00 euro, excl. btw of 36.300,00 euro, 

incl. btw.   

 

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

Belgische kust  

 

De zoneraad keurt de aankoop van 1 4x4 voertuig in het kader van de procedure drenkeling 

aan de kust goed op basis van de raamovereenkomsten van de Vlaamse overheid, facilitair 

beheer volgens bestek 2016/HFB/OO/32747 perceel 7 en dit bij de firma Hergon Zaventem 

N.V., Brusselsesteenweg 57 te Herent 

Het zonecollege keurt de overname van een Landrover Defender uit het leasingcontract met 

Belfius goed. De totale uitgave bedraagt 50.104,73 euro excl. btw of 60.626,72 incl. btw. 

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

Goedkeuring  
 

De zoneraad keurt het voorstel goed om het te besteden krediet, voor een bedrag van 31 

111,85 euro, van het Seveso-fonds aan te wenden voor de aankoop van adembescherming, 

op basis van een beschikbare lopende federale markt of marktraadpleging aan minimaal 3 

kandidaat leveranciers. 

 

11. Voorstel aankoop van testapparatuur en een ademluchtcompressor met inhoud 550 L 
– Goedkeuring  
 
De zoneraad De zone keurt het voorstel tot aankoop goed van een testbank en een 
ademluchtcompressor van 550 L., op basis van aangenomen factuur. De raming voor de 
aankoop van een testbank bedraagt 28.177,09 euro excl. btw of 34.094,29 euro incl. btw.  
De raming voor de aankoop van een ademcompressor met inhoud 550 L bedraagt 21.190,00 
euro excl. btw of 25.639,90 euro incl. btw.  
 

12. Voorstel aankoop van een boot, type rigid inflatable boat (RIB) – Goedkeuring wijze 
van gunnen 
 
De zoneraad  De zoneraad gaat akkoord met de plaatsingsprocedure en keurt het voorstel 
goed voor de “Aankoop van een boot, type rigid inflatable boat (RIB). De aankoop gebeurt op 
basis van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking beschreven in bestek 
JB/2020/4. 
 
De aankoop wordt geraamd op 70 000,00 incl. btw. 
 

13. Voorstel inrichten van 2 IGS containers op basis van aangenomen factuur – 
Goedkeuring  
 
De zoneraad De zoneraad keurt het voorstel tot aankoop van materiaal voor het inrichten 
van twee IGS containers goed. De opdracht wordt gesloten op basis van aangenomen 
factuur na marktraadpleging. De aankoop van de tent, ontsmettingsveld en de elektrische 
zuur/basen staafpomp wordt geraamd op 17642,52 € excl. BTW of 21347,44 € incl. BTW.  
De aankoop van de 17 karren gebeurt op basis eveneens op basis van een aangenomen 
factuur en wordt geraamd op 28500,50 € excl. BTW of 34485,60 € incl. BTW.  
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14. Voorstel inrichten van een salvagecontainer op basis van aangenomen factuur – 

Goedkeuring 

 

De zoneraad keurt het voorstel tot aankoop van materiaal voor het inrichten van een 

salvagecontainer goed. De opdracht wordt gesloten op basis van aangenomen factuur na 

marktraadpleging. De aankoop van het elektrisch gereedschap, de noodzakelijke karren en 

het salvage en stuttingsmaterieel wordt geraamd op 18690,83 € excl. btw of 22615,90 incl. 

btw. Er is budget voorzien op de algemene rekening 230000 ( aankoop machines, 

exploitatiemateriaal en uitrusting) beleidsitem 041000 actieplan C13 actie C135 

investeringsproject INVPJC135. 

 

15. Uitbreiding personeelskader ambulancepersoneel – vrijwilligerskader 

 

De zoneraad keurt de uitbreiding van het personeelskader ambulancepersoneel (niet-

brandweer) naar 250 plaatsen goed. Van de 250 plaatsen worden er 240 plaatsen voorzien 

voor de functie van hulpverlener/ambulancier en 10 voor de functie van coördinator 

hulpverlener/ambulancier. 

 

16. Uitbreiding personeelskader brandweerman/ambulancier-vrijwilliger voor post 

Oostende 

 

De zoneraad breidt het kader van brandweerman/ambulancier uit voor de post Oostende en 

er worden bijkomend 30 plaatsen voorzien. 

 

17. Aanwervingsprocedure hulpverlener/ambulancier vrijwilligerskader – zonale poule: 

samenstelling jury en inhoud van de proef 

 

De zoneraad neemt kennis van de timing, voorwaarden en bekendmaking van de 

aanwervingsprocedure van hulpverlener/ambulancier – vrijwilligerskader – zonale poule. De 

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

hulpverlener/ambulancier – zonale poule vrijwilligerskader goed. 

 

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

jury en inhoud van de proef    

 

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

brandweerman/-vrouw – vrijwilligerskader goed. 

 

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

medewerker (C1-C3) voor Leefmilieu 

 

De zoneraad neemt kennis van de opstart van de procedure voor interne mobiliteit voor de 

functie van polyvalent medewerker C1-C3 (graad technisch medewerker), de timing, de 

functieomschrijving, de algemene deelnemingsvoorwaarden en de wijze van bekendmaking. 

De zoneraad keurt de bepalingen ivm het selectieprogramma, de te meten competenties en 

de samenstelling van de jury en aanleg van een werfreserve goed. 

 

20. Procedure van professionalisering – luitenant: wijziging samenstelling jury 

 

De zoneraad keurt de samenstelling van de jury voor de procedure van professionalisering 

van luitenant in eigen zone goed. 
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21. Goedkeuring vormingsreglement administratief en technisch personeel 

 

De zoneraad keurt het vormingsreglement administratief en technisch personeel goed. 

 

22. Intrekken besluit zoneraad 16 december 2019 - Voorstel 

specialisatietoelage/diplomatoelage beroeps- en vrijwilligerskader 

 

De zoneraad trekt het voorstel specialisatietoelage/diplomatoelage voor het beroeps- en 

vrijwilligerskader, goedgekeurd in de zoneraad van 16 december 2019, in. 

 

 

 

Gesloten zitting  
 

1. Het verslag van de gesloten zitting van de zoneraad van 17 februari 2020 is 

goedgekeurd. 

 

2. Pensioen 

 

De pensioenaanvraag van betrokkene wordt goedgekeurd. 

 

3. Vrijwillig ontslag 

 

Het vrijwillig ontslag van betrokkene wordt goedgekeurd. 

 


