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Zonecollege HVZ Fluvia 

30 augustus 2019 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 28 juni 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om in te tekenen in de vijf percelen van de raamovereenkomst van 

Zone1 voor juridische diensten en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt de financiële bijdrage 2019 voor Netwerk Brandweer goed en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege gaat akkoord met de verkoop van in beschrijving vernoemd rollend 

materieel en adviseert de zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege gaat akkoord met de uitdienstneming van in beschrijving vermeld rollend 

materieel en adviseert de zoneraad. 

 

3. Ziekenwagens 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de tijdelijke huur van een ziekenwagen in afwachting 

van de levering van de nieuwe ziekenwagens en adviseert de zoneraad. 

 

4. Goedkeuring rekeningen 2018 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 
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5. Aanleg professionaliseringsreserve 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de aanleg van een professionaliseringsreserve in dezelfde 

zone en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van vacant verklaring goed en adviseert de zoneraad. 

 

6. Bestaffing dispatching 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het verslag van de selectieprocedure voor administratief dispatcher 

goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist om de eerst gerangschikte kandidaat aan te stellen. 

 

7. Vervanging logistieke/admin. medewerkers 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist het wervingsreserve aan te wenden om twee plaatsen in te vullen ter 

vervanging van medewerkers die op pensioen gaan. 

 

8. Tussentijdse evaluatie zonecommandant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de resultaten van de evaluatie. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt het eindverslag te agenderen op de volgende zitting ter 

bekrachtiging. 

 

9. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Kapt. Claude Coucke met 

ingang van 1 september 2019. 

Artikel 2: 
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10. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Lode Noppe met 

ingang van 1 september 2019. 

 

11. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

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 - mobiliteit 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist Hans Wambacq toe te laten tot de mobiliteitsstage met ingang van 1 

september 2019. 

 

14. Tuchtdossier 

 

Artikel 1: 

 

 

15. Tuchtdossier - in besloten zitting 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de beslissing van de Beroepskamer. 

 

16. Ontslag administratief personeelslid 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het ontslag van in beschrijving vernoemd administratief 

personeelslid met ingang van 15 juli 2019. 
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17. Arbeidscontract van bepaalde duur 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de contractverlenging van in beschrijving vernoemd administratief 

personeelslid goed. 

 

18. Droogtemaatregelen Gouverneur 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het verstrengd politiebesluit en van de 

droogtemaatregelen van de Gouverneur. 

 

19. Bijstand en hulpverlening in het grensgebied 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de samenwerkingsovereenkomst tussen België en Frankrijk 

met betrekking tot de bijstand en de hulpverlening in het grensgebied. 

 

20. Interventiestatistieken 

 

Besluit: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 

21. Beleidswerkgroep kazernering 

 

Besluit: 

Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken in het kazerneringsdossier. 

 


