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Zonecollege HVZ Fluvia 

3 mei 2019 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 22 maart 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Vertegenwoordiging vzw Wobra 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege houdt de afvaardiging als lid van de Raad van Bestuur en van de 

Algemene Vergadering van vzw Wobra in beraad. 

 

3. Mededeling bedrag federale dotaties 2019 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

4. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de ombouw van de AP post VIC naar MFAP en adviseert 

de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord met de aankoop van registratiehardware i.k.v. ambureg en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het Zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde audiovisuele uitrustingsaankoop voor de 

nieuwe kazerne DEE/VIC en adviseert de zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege keurt de bestelling van de jaarlijkse zonale informatieve 

brandweerkalenders goed en adviseert de zoneraad. 

Artikel 5: 

Het zonecollege gaat akkoord met de overdracht van het in beschrijving vernoemde 

voertuig met aanhangwagen aan de gemeente Anzegem. 
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5. Bijsturing zonaal retributiereglement 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist het zonaal retributiereglement conform nieuwe wetgeving aan te 

passen en adviseert de zoneraad. 

 

6. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Kpl. Marnix Keygnaert met 

ingang van 20 juni 2019. 

 

7. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Bwm. Stefaan Thermote 

met ingang van 1 mei 2019. 

 

8. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijwillig hulpverlener-

ambulancier Isabelle Cnockaert met ingang van 1 april 2019. 

 

9. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. stagedoend Bwm. Andy De 

Nys met ingang van 1 april 2019. 

 

10. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijwillig hulpverlener-

ambulancier Yana Buttenaere met ingang van 1 mei 2019. 

 

11. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de opschorting van activiteiten van in beschrijving 

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 
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12. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de opschorting van activiteiten van in beschrijving 

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

13. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de opschorting van activiteiten van in beschrijving 

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

14. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de opschorting van activiteiten van in beschrijving 

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

15. Personeelsbewegingen - contractverlenging 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege keurt, onder voorbehoud van de arbeidsgeneeskundige goedkeuring, de 

contractverlenging van één jaar, n.a.v. het bereiken van de leeftijdsgrens, van vrijwillig Bwm. 

Patrick Depoortere goed. 

 

16. Personeelsbewegingen - Benoeming HVA 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Bremer Theunis als beroepsambulancier in de 

graad van HVA met ingang van 7 mei 2019. 

 

17. Personeelsbewegingen - Benoeming 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de benoeming van Martijn Buyse als vrijwillig 

brandweerman met ingang van 16 april 2019. 

 

18. Personeelsbewegingen - Benoeming 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de benoeming van David Meuris als vrijwillig 

brandweerman met ingang van 1 mei 2019. 
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19. Werving brandweervrijwilligers 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de vacant verklaring van plaatsen als vrijwillig brandweerman met 

ingang van 6 mei 2019 goed en adviseert de zoneraad. 

 

20. Arbeidsreglement Boek 1 en 2 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken. 

 

21. Klacht tegen goedkeuring RPR 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

22. Blijvende arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel tot toekenning van een vergoeding aan in 

beschrijving vermeld personeelslid voor de gevolgen van een arbeidsongeval. 

 

23. Beslissingen tot genezen verklaring 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om het in beschrijving vernoemde personeelslid genezen te verklaren. 

 

24. Openstaande vacatures 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de aanstelling van de hoogst gerangschikte kandidaten 

in de selectieprocedure voor deskundige financiën. 

 

25. Bestaffing dispatching 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het vrijwillig ontslag van een administratief dispatcher en 

gaat akkoord om de plaats in te vullen via de wervingsreserve. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist, indien de wervingsreserve van administratief dispatcher 

ontoereikend is, de functie vacant te verklaren en adviseert de zoneraad.  
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26. Jobstudenten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord om in de zomerperiode van 2019 met jobstudenten aan de 

slag te gaan, binnen de ter zitting voorgestelde financiële raming. 

 

27. Tuchtdossier 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad inzake bovenvermeld tuchtdossier. 

 

28. Verslag inspectiebezoek 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de resultaten van het belevingsonderzoek. 

 

29. Interventiestatistieken 

 

• Uitruktijden 

• Interventietijden 

• Spreiding interventies 

 

Besluit: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 
30.  Projectsubsidie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

31. Tweede pensioenpijler 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist in te tekenen in de raamovereenkomst opgemaakt door RSZPPO voor 

het aanvullend pensioenstelsel zoals opgenomen in de RPR van het administratief 

contractueel personeel en adviseert de zoneraad. 

 

 

 


