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Lijst beslissingen zoneraad 26 oktober 2020 

 
Openbare zitting  

 

1. Het verslag van open zitting van de zoneraad van 31 augustus is goedgekeurd. 

 

2. Vaststellen begrotingswijziging 2020 – Goedkeuring  

 

De zoneraad stelt de begrotingswijziging 2020 vast. 

 

3. Begroting 2021 – Definitieve goedkeuring 

 

De zoneraad stelt de begroting voor het dienstjaar 2021 vast. 

 

4. Vaststellen overdracht bevoegdheden in het kader van de overheidsopdrachten van 

de Zoneraad naar het Zonecollege en van de Zoneraad naar een aangesteld 

personeelslid 

 
De zoneraad beslist om tot 10.000 euro zijn bevoegdheden inzake overheidsopdrachten te 

delegeren aan de zonecommandant en het diensthoofd Aankoop en boven de 10.000 euro 

voor wat betreft de gewone dienst te delegeren aan het zonecollege. 

 

5. Afname maatwerk TWVS-Creat voor facility gebouwen – Goedkeuring  

De zoneraad gaat akkoord met het voorstel om service verlener TMVS-Creat opdracht te 

geven om: 

-  een overheidsopdracht in de markt te zetten ten behoeve van de Hulpverleningszone 1  

  West-Vlaanderen voor het technisch onderhoud en herstellingen aan de installaties in  

  de gebouwen die de hulpverleningszone huurt aan de verschillende steden en  

  gemeenten; 

-  een overheidsopdracht in de markt te zetten ten behoeve van de Hulpverleningszone 1  

  West-Vlaanderen voor het uitvoeren van herstellingswerken aan de infrastructuur van  

  de gebouwen die de hulpverleningszone huurt aan de verschillende steden en  

  gemeenten; 

-  op basis van interne expertise en volgens een vastgesteld uurtarief de nodige bijstand  

  te verlenen voor kwaliteitscontroles op de uitgevoerde werken of het leveren van  

  advies op maat. 

 

6. Aankoop monodisciplinaire commandocontainer – Voorstel wijze van gunning 

 

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

monodisciplinaire commandocontainer. 

 

 

 



 

 

Siemenslaan 8, B-8020 Oostkamp Pagina 2 van 3 

7. Goedkeuring bijkomende voorwaarden brandpreventionist 

 

De zoneraad neemt kennis van de opstart van de aanwervingsprocedure voor de functie van 

brandpreventionist A1a – A3a zoals omschreven in het proces-verbaal. 

De zoneraad keurt de bijkomende deelnemingsvereisten en aanwervingsvereiste goed. 

De zoneraad is akkoord om voor deze knelpuntfunctie een niveaubepalende proef te 

organiseren voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma maar wel over 

2 jaar relevante beroepservaring beschikken. 

 

8. Goedkeuring samenstelling proef en jury sergeant-vrijwilligerskader 

 

De zoneraad keurt het selectieprogramma voor de bevorderingsprocedure van sergeant – 

vrijwilligerskader en de samenstelling van de jury goed.  

 

9. Goedkeuring samenstelling proef en jury sergeant-beroepskader 

 

De zoneraad keurt het selectieprogramma voor de bevorderingsprocedure van sergeant –

beroepskader en de samenstelling van de jury goed. 

 

10. Goedkeuring samenstelling jury en proef van de overgangsprocedure van 

hulpverlener-ambulancier 

 

De zoneraad neemt kennis van de opstart van de overgangsprocedure voor de graad 

hulpverlener/ambulancier en de bijbehorende timing en deelnemingsvoorwaarden en keurt 

de samenstelling van de jury en de inhoud van de proef goed. 

 

11. Verhoging van de tweede pensioenpijler voor het contractueel personeel 

 

De zoneraad gaat akkoord om de pensioentoelage te verhogen naar 3% vanaf 1.01.2021 

voor het contractueel personeel. 

 

Gesloten zitting  
 

1. Het verslag van de gesloten zitting van de zoneraad van 31 augustus 2020 is 

goedgekeurd. 

 

2. Detachering personeelslid gemeente Middelkerke aan Zone 1 – Goedkeuring  

De zoneraad is akkoord met de detachering van een statutair personeelslid voor zijn voltijdse 

prestaties van 38u/week, rekening houdend met de toegestane loopbaanvermindering van 

1/5. 

De zoneraad stelt de functiebeschrijving “Beleidsmedewerker – projectcoördinerend” vast.  
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3. Toewijzing personeelslid aan de functie polyvalent medewerker voor Leefmilieu – 

directie Uitrusting  

De Zoneraad wijst het personeelslid toe aan de functie van polyvalent medewerker (C1-C3) 

op de formatie. 

 

4. Pensioen 

 

De pensioenaanvraag van betrokkenen wordt goedgekeurd. 

 

5. Vrijwillig ontslag 

 

Het vrijwillig ontslag van betrokkenen wordt goedgekeurd. 

 


