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Zonecollege HVZ Fluvia 

28 juni 2019 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 3 mei 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de onderhoudsopdracht van de E305 goed en adviseert de 

zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt het voorgestelde budget ter afwerking van de nieuwe kazerne 

DEE/VIC goed, mandateert de Voorzitter om de bestelbonnen binnen dit vooropgestelde 

budget te tekenen en adviseert de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege keurt het voorgestelde budget ter afwerking van het Ambureg-project 

goed, mandateert de Voorzitter om de bestelbonnen binnen dit vooropgestelde budget te 

tekenen en adviseert de zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege gaat akkoord om in te tekenen in de raamovereenkomst van zone 

Midwest voor de aankoop van werkkledij en adviseert de zoneraad. 

Artikel 5: 

Het zonecollege keurt de voorgestelde aanpassingswerken van de oproepcomputer goed 

en adviseert de zoneraad. 

Artikel 6: 

Het zonecollege keurt het voorgestelde opleidingsbudget voor Google G-Suite goed en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 7: 

Het zonecollege gaat akkoord met de verkoop van in beschrijving vernoemde 

persluchtcompressor en adviseert de zoneraad. 

 

3. Stormweer 4 - 10 juni 2019 
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Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om de brandweerinterventies naar aanleiding van het stormweer 

van 4 juni tot en met 10 juni 2019 vrij te stellen van retributie. 

 

4. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Ringo Haemers met 

ingang van 1 juli 2019. 

 

5. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Mike Verschuere 

met ingang van 1 juli 2019. 

 

6. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Bwm. Geert Verhaeghe 

met ingang van 1 januari 2020. 

 

7. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Sgt. Bernard Declercq 

met ingang van 1 januari 2020. 

 

8. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Bwm. Rudy Naessens 

met ingang van 1 juli 2019. 

 

9. 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 Lt. 

Freddy Devos uitzonderlijk goed. 

 

10. Personeelsbewegingen - contractverlenging 
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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 Kpl. 

Bernard Demets goed. 

 

11. Personeelsbewegingen - mobiliteit 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de benoeming van Tony Van Gele als lid van het 

vrijwillig operationeel brandweerpersoneel in de graad van Korporaal met ingang van 1 juli 

2019. 

 

12. Personeelsbewegingen - mobiliteit 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis. 

 

13. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

14. Tussentijdse evaluatie zonecommandant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt ervan kennis dat de tussentijdse evaluatie zonecommandant 

lopende is. 

 

15. Beslissingen tot genezen verklaring zonder bl 

 

Artikel 1: 

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

 

16. Klacht tegen goedkeuring RPR 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van het besluit van het Agentschap Binnenlands Bestuur dat 

de klacht geen optreden van de Gouverneur zou rechtvaardigen. 

 

17. Voorbereiding vervanging logistieke/admin. medewerk 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege gaat akkoord om de wervingsreserve te bevragen. 

 

18. Ontwerp van activiteitenrapport 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het activiteitenrapport 2018 goed en adviseert de zoneraad. 

 

19. Signalisatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist dat Fluvia zich aan de wettelijke signalisatie-opdracht van de 

hulpverleningszones houdt en verzoekt de zoneleiding om een antwoordbrief in die zin aan 

de Minister van Binnenlandse Zaken te richten. 

 

20. Be-Alert 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte en vraagt feedback van de gemeenten om deze 

afsprakennota op de volgende zitting te kunnen goedkeuren. 

 

21. Kwartaalverslag domein RBH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag. 

 

22. Verslag van de consultatieronde van de Voorzitter 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

23. Beleidswerkgroepen KAZ, FIN, DGH en P&O 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de krachtlijnen van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 

en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van meerjarenbegroting 2020-2025 goed en adviseert 

de zoneraad. 

 

24. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 


