
 

1 

Zonecollege HVZ Fluvia 

24 januari 2020 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 22 november 2019 wordt goedgekeurd. 

 

2. Goedkeuring begrotingswijziging 2019 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

3. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de gunningsbesluiten van zone Midwest in de opdracht 

"aankoop dienstkledij voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen" van de percelen 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 en 10 en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord met de herstelling van de autopomp A329 en adviseert de 

zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege keurt de verlenging van de garantielicenties van de servers goed en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege keurt het voorstel van investeringsplan van ladderwagens 2020-2025, 

inclusief de versnelde aankoop van een ladderwagen voor post Menen,  principieel goed en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 5: 

Het zonecollege gaat akkoord met de in beschrijving vernoemde voorstellen van verkoop en 

schenking van rollend materieel en adviseert de zoneraad. 

 

4. Zonaal retributiereglement 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van het juridisch advies omtrent het verzoekschrift bij de Raad 
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van State i.k.v. retributie bijstand aan de ziekenwagen. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist omtrent de praktische toepassing van art. 4 uit het zonaal 

retributiereglement om vals alarm veroorzaakt door autonome rookmelders niet te 

catalogeren onder technische brandmelding. 

 

5. Personeelsbewegingen - Benoeming 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de vier in beschrijving vernoemde benoemingen van 

vrijwillig operationeel brandweerpersoneel. 

 

6. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege beslist het eervol ontslag van in beschrijving vernoemde vrijwillige 

operationele personeelsleden. 

 

7. Pensioenstelling 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de pensionering van Marleen Verschuere met ingang van 1 

mei 2020. 

 

8. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van in beschrijving vernoemde 

operationele personeelsleden. 

 

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 Adj. 

Paul Verstraete goed. 

 

10. Personeelsbewegingen - mutatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de mutatie van in beschrijving vermeld vrijwillig 

personeelslid. 
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11. Blijvende arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel tot toekenning van een vergoeding aan in 

beschrijving vermeld personeelslid voor de gevolgen van een arbeidsongeval. 

 

12. Vacant verklaring bevordering Adj. in beroepskader 

 

Artikel 1: 

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

 

13. Diplomatoeslag operationeel personeel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege mandateert de Voorzitter om de onderhandeling met de vakbonden op te 

starten. 

 

14. Organisatie DGH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde inzetmethodiek van de 

beroepsambulanciers als proefproject met ingang van 1 april 2020 en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt akte van de pragmatische opstart van de tijdelijke 

permanentieverhoging van twee man gedurende de nachten in post Kortrijk met ingang van 

1 april 2020. 

Artikel 3: 

Het zonecollege neemt kennis van de volcontinue bestaffing op 2 minuten van DGH-post 

Harelbeke sinds 1 januari 2020. 

Artikel 5: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om de evolutie op te volgen in nauw overleg met 

ZH OLV Lourdes en de toekomstige operationele bestaffing van de nieuwe brandweerpost 

Waregem. 

Artikel 6: 

Het zonecollege mandateert de Voorzitter om gesprekken op te starten met de Voorzitter 

van HVZ Midwest omtrent de evolutie van de nieuwe positie ZH Oekene en ZH Izegem. 

Artikel 7: 

Het zonecollege keurt het voorstel van investeringsplan 2020-2025 voor de aankoop van 

ziekenwagens principieel goed en adviseert de zoneraad. 



 

4 

 

15. Dossier kazernering 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de afsprakennota met Leiedal i.k.v. het kazerneringsproject goed en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt kennis van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een recht van 

gebruik, mandateert de Voorzitter voor de verdere uitwerking en adviseert de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege stelt notaris Liebet Degroote van Kortrijk aan en adviseert de zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde methodiek voor de aanstelling van een 

architect en adviseert de zoneraad. 

Artikel 5: 

Het zonecollege beslist de grondpositie voor de nieuwe kazernes Bramier (MAR/LAU) en Evolis 

(KOR/ZWE) en verzoekt de betrokken gemeenten om de nodige stappen te ondernemen. 

Artikel 6: 

Het zonecollege neemt kennis van de opstart van de studie i.s.m. Leiedal omtrent de 

kazernes Heule, Gullegem en Wevelgem. 

Artikel 7: 

Het zonecollege neemt kennis van de opname van het dossier Kuurne en Harelbeke in de 

kazerneringsstudie met Leiedal. 

 

16. Interventiestatistieken 

 

Besluit: 

Het zonecollege neemt kennis van de geactualiseerde statistieken. 

 

17. Ter zitting gebrachte variapunten 

 

Besluit: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis . 

 


