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Zonecollege HVZ Fluvia 

25 oktober 2019 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 27 september 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van kleine voertuigen 

budget 2019 en 2020 en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

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

materieel en adviseert de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde uitbetaling van toelage aan het OLV 

van Lourdes ziekenhuis Waregem en adviseert de zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van uitgangsuniformen en 

adviseert de zoneraad. 

 

3. Ontwerp van retributiereglement 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte en verzoekt dit punt te agenderen op de zitting van 22 

november 2019 ter goedkeuring. 

 

4. Brandweerbijstand aan de ziekenwagen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van het schrijven van de directie Civiele Veiligheid van 18 

september 2019. 

 

5. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 
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Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Hannes Couckuyt 

met ingang van 1 november 2019. 

 

6. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Adj. Rudy Dewolf met 

ingang van 1 januari 2020. 

 

7. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Bwm. Rik Baert met 

ingang van 1 november 2019. 

 

8. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Bwm. Pol Duthoo met 

ingang van 1 november 2019. 

 

9. Personeelsbewegingen - mutatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de mutatie van vrijwillig stagedoend Bwm. Jan Theunissen. 

 

10. Personeelsbewegingen - mobiliteit 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

11. Diplomatoeslag operationeel personeel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het voorgestelde reglement van diplomatoelage en 

verzoekt dit punt te agenderen op de zitting van 22 november 2019 ter goedkeuring. 

 

12. Toelichting MJB aan de gemeenteraden 
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Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

13. Werving brandweervrijwilligers 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken. 

 

14.   Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 

 

15. Beleidsmedewerker 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om de aanwerving van een 

beleidsmedewerker tegen de volgende zitting concreet te motiveren. 

 

16. Duikinterventie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis. 

 

17. Vraag gemeenteraadslid 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verzoekt de vraag te beantwoorden conform de bespreking ter zitting. 

 


