Zoneraad HVZ Fluvia
22 oktober 2021 om 08u50
LIJST BESLISSINGEN

Openbare zitting

1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Artikel 1:
Het verslag van de vergadering van 24 september 2021 wordt goedgekeurd.

2.

Ontwerp van budgetwijziging 2021

Artikel 1:
De zoneraad keurt de budgetwijziging 2021 goed dat sluit met volgende samenvattingstabellen:
Gewone dienst:

Buitengewone dienst:

1

3.

Ontwerp van begroting 2022

Artikel 1:
De zoneraad keurt de begroting 2022 goed dat sluit met de volgende samenvattingstabellen:
Gewone dienst :

2

Buitengewone dienst :

3

4.

Rijbewijzen CE voor 6 brandweerlieden

Artikel 1:
De zoneraad gaat akkoord om het volledig traject voor 6 brandweerlieden tot het behalen van
het rijbewijs CE via VONK West-Vlaanderen te laten verlopen voor een totaal bedrag van €
13.285,80 (incl. BTW).

5.

Aankoop van RISC-kledij

Artikel 1:
De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van RISC-kledij (PBM):
- Klimbroeken bij de firma K2 Profshop voor een bedrag van € 8.136,40 incl. BTW
- Softshells bij de firma K2 Profshop voor een bedrag van € 8.531,71 incl. BTW
- Regenjassen bij de firma Hauteur et Formations voor een bdrag van € 9.084,08 incl. BTW
- Klimschoenenen bij de firma Condorr Safety voor een bedrag van € 10.594,76 incl. BTW

6.

Aankoop dienstbroeken voor stockaanvulling
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Artikel 1:
De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van dienstbroeken bij de firma Deva
Belgium bvba, via de aankoopcentrale van de Directie Civiele Veiligheid, voor een bedrag van €
32.121,04 incl. BTW.

7.

Aankoop van transportzakken voor interventiekledij

Artikel 1:
De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van transportzakken voor
interventiekledij bij de firma Deva Belgium bvba voor een bedrag van 18.803,40 incl. BTW.

8.

Aankoop van zware oefendeur

Artikel 1:
De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van "Oefendeur met bijhorende
opleiding voor instructeurs" van de firma "Fire en ResQ BV" voor het bedrag van € 12.584 incl. BTW.

9.

Aankoop balaclava's brandbestrijding

Artikel 1:
De zoneraad zal de opdracht 'Aankoop van balaclava's brandbestrijding' gunnen bij wijze van
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 2:
Het bestek met nr. 2021/LOG02 en de raming voor de opdracht 'Aankoop balaclava's
brandbestrijding', opgesteld door Hulpverleningszone Fluvia worden goedgekeurd. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
Artikel 3:
De mogelijkheid wordt geboden aan de West-Vlaamse hulpverleningszones om afname te doen
van deze opdracht.
Artikel 4:
De raming voor 2021 bedraagt € 29.947,50 incl. BTW en is voorzien in de begroting 2021 op de
begrotingspost 351/124-05 via AW2021/2787.
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Artikel 5:
Volgende firma's worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
•

Begian Fire Safety , Tuinstraat 10 in 8560 Wevelgem

•

Condor Safety BV , Krommebeekstraat 44 in 8930 Menen

•

Deva Belgium , Oudenaardebaan 62 bureel 7 in 9690 Kluisbergen

•

Hobrand BV België , Duwijckstraat 17 in 2500 Lier

•

PL-safety , Pedro Colomalaan 3 in 2880 Bornem

•

Sioen NV , Fabriekstraat 23 in 8850 Ardooie

10. Retributiereglement - aanpassingen

Artikel 1:
De zoneraad neemt akte van de adviezen van de beleidswerkgroep financiën en van het
zonecollege en beslist de ter zitting besproken aanpassingen van het zonaal retributiereglement
met ingang van 1 januari 2022.
Het finaal ontwerp van aangepast retributiereglement zal ter validatie voorliggen in zitting van 10
december 2021.

11. Bevordering tot sergeant

Artikel 1:
De zoneraad beslist om alle geslaagde kandidaten in het vrijwilligerskader toe te laten tot de
bevorderingsstage tot sergeant met ingang van 1 november 2021.
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