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Zoneraad HVZ Fluvia 

24 januari 2020 om 08u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

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

 

2. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad 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. 

Artikel 2: 

De zoneraad gaat akkoord met de herstelling van de autopomp A329. 

Artikel 3: 

De zoneraad keurt de verlenging van de garantielicenties van de servers goed. 

Artikel 4: 

De zoneraad keurt het voorstel van investeringsplan van ladderwagens 2020-2025, inclusief 

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

Artikel 5: 

De zoneraad gaat akkoord met de in beschrijving vernoemde voorstellen van verkoop en 

schenking van rollend materieel. 

 

3. Blijvende arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met het voorstel tot toekenning van een vergoeding aan in 

beschrijving vermeld personeelslid voor de gevolgen van een arbeidsongeval. 

 

4. Vacant verklaring bevordering Adj. in beroepskader 

 

Artikel 1: 
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De zoneraad keurt de vacant verklaring voor plaatsen in de functie van Adjudant in het 

beroepskader via bevordering en de aanleg van een bevorderingsreserve goed. 

 

5. Organisatie DGH 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde inzetmethodiek van de 

beroepsambulanciers als proefproject met ingang van 1 april 2020. 

Artikel 2: 

De zoneraad 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: 

De zoneraad neemt kennis van de volcontinue bestaffing op 2 minuten van DGH-post 

Harelbeke sinds 1 januari 2020. 

Artikel 4: 

De zoneraad keurt het voorstel van investeringsplan 2020-2025 voor de aankoop van 

ziekenwagens principieel goed. 

 

6. Dossier kazernering 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de afsprakennota met Leiedal i.k.v. het kazerneringsproject goed. 

Artikel 2: 

De zoneraad neemt kennis van de ontwerpovereenkomst tot vestiging van een recht van 

gebruik en mandateert de Voorzitter voor de verdere uitwerking. 

Artikel 3: 

De zoneraad stelt notaris Liebet Degroote van Kortrijk aan. 

Artikel 4: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde methodiek voor de aanstelling van een 

architect. 

Artikel 5: 

De zoneraad 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. 

 


