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Zonecollege HVZ Fluvia 

22 november 2019 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 25 oktober 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om toe te treden tot TMVS, de opdrachtencentrale Creat, volgens de 

modaliteiten vastgelegd in de statuten van TMVS en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist om in te tekenen in de opdracht 'Aankoop dienstkleding voor de 

hulpverleningszones van West-Vlaanderen' opgesteld door Zone Midwest en adviseert de 

zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege keurt de voorgestelde aankoop van interventiekledij goed en adviseert de 

zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege gaat akkoord met de verderzetting van de financiële ondersteuning in het 

kazerneringsdossier en adviseert de zoneraad.  

 

3. Ontwerp van retributiereglement 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van retributiereglement, mits de ter zitting besproken 

aanpassingen, goed en adviseert de zoneraad. 

 

4. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Kpl. Philippe Balcaen met 

ingang van 1 februari 2020. 

 

5. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 
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Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Kpl. Patrick Degloire met 

ingang van 1 januari 2020. 

 

6. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Kpl. Marc De Buyck met 

ingang van 1 december 2019. 

 

7. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van Sgt.M. Jan Holvoet met ingang 

van 1 januari 2020. 

 

8. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Coppens met ingang van 1 december 2019. 

 

9. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

10. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

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 
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Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

13. Personeelsbewegingen - contractverlenging 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt, in het licht van de aanwerving van nieuwe vrijwillige hulpverleners-

ambulancier, de contractverlenging af. 

 

14. Personeelsbewegingen - mobiliteit 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

15. Personeelsbewegingen - mobiliteit 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist Tim Lagaisse toe te laten tot de mobiliteitsstage met ingang van 1 

december 2019. 

 

17. Bevordering middenkader 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om de bevorderingsprocedure tot Adjudant in het beroepskader voor 

te bereiden tegen de zitting van 24 januari 2020. 

 

18. Overgang van het operationeel brandweerpersoneel n 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege benoemt met ingang van 1 januari 2020 als vrijwillig hulpverlener-

ambulancier: Pugliari Yves, Supply Nick, Schollaert Ruben en Neirynck Peter. 

 

19. Vervanging logistieke/admin. medewerkers 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de aanstelling van Jurgen Delava en van Peter Roets als 

logistiek administratief medewerker met ingang van 6 januari 2020. 

 

20. Diplomatoeslag operationeel personeel 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege blijft bij het initiële voorstel van diplomatoelage zoals beslist in de zitting van 

25 oktober 2019 en adviseert de zoneraad. 

 

21. Beleidsmedewerker 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de aanstelling van Wouter Mouton als 

beleidsmedewerker via aanwending van de aanwervingsreserve. 

 

22. Werving brandweervrijwilligers 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege laat de gunstig gerangschikte kandidaten toe tot de aanwervingsstage met 

ingang van 1 december 2019. 

 

23. Aanwerving vrijwillige HVA 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure voor de aanwerving van vrijwillige HVA 

goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege laat de gunstig gerangschikte kandidaten toe tot de aanwervingsstage 

volgens de in beschrijving vernoemde modaliteiten. 

 

24. Kazernering - stand van zaken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken. 

 

25. Gedeclasseerde interventiekledij 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord om de gedeclasseerde interventiekledij en andere 

kledingstukken te schenken en verzoekt de zonecoördinatie hierbij de 

schenkingsovereenkomst op te stellen. 

 

26. Kwartaalverslag domein RBH 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag. 

 

27. Safety drone 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken in de projectstudie rond 

beeldvorming op het terrein. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt de samenwerkingsovereenkomst met Citymesh goed. 

 

28. Project Iristick 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van dit pilootproject. 

 

29. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 


