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Zoneraad HVZ Fluvia 

27 september 2019 om 09u00 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 30 augustus 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Ontwerp van budgetwijziging 2019 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de budgetwijziging 2019 goed. 

 

3. Ontwerp van begroting 2020 en meerjarenbegroting 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de begroting 2020 goed. 

Artikel 2: 

De zoneraad keurt de meerjarenbegroting 2020-2025 goed. 

 

4. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist omtrent de hoge onderhouds- en herstellingskosten van de 

ladderwagens om het advies van de technische commissie te volgen en  

a. de E302 openbaar te verkopen en een extra ladderwagen vervroegd te bestellen. 

b. de E305 een laatste keer te herstellen, maar bij de volgende grote kost openbaar te 

verkopen en het complementariteitsprincipe na te streven. 

Artikel 2: 

De zoneraad beslist om de in beschrijving vernoemde begeleidingsopdracht via Poolstok te 

gunnen aan Möbius. 

Artikel 3: 

De zoneraad gaat akkoord met de in beschrijving vermelde aankoop van radio- en 

maskercommunicatie. 

Artikel 4: 
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De zoneraad gaat akkoord met de in beschrijving vermelde aankoop van 

warmtebeeldcamera's. 

Artikel 5: 

De zoneraad gaat akkoord met de in beschrijving vermelde aankoop van veiligheidshelmen. 

Artikel 6: 

De zoneraad gaat akkoord met de in beschrijving vermelde aankoop van kazernekledij. 

Artikel 7: 

De zoneraad gaat akkoord met de verkoop en met de schenking van in beschrijving 

vernoemd rollend materieel. 

 

5. Aanwerving vrijwillige HVA 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de vacant verklaring en selectiereglementen voor plaatsen in de functie 

van Hulpverlener-ambulancier in het vrijwilligerskader goed. 

 

6. Verzekering reëel beroepsinkomen vrijwilligers 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de verzekering van het reëel beroepsinkomen van de 

vrijwilligers. 

 

7. Bureau van de vrijwilliger 

 

Artikel 1: 

De zoneraad legt het maximumaantal leden van het bureau van vrijwilligers vast als volgt: 

• Basiskaders: maximum 6  

• Middenkaders: maximum 2 

• Hogere kaders: maximum 1 

• Ambulanciers: maximum 1 

Artikel 2: 

De zoneraad gaat akkoord met het ontwerp van huishoudelijk reglement. 

 


