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Zonecollege HVZ Fluvia 

21 februari 2020 om 13u00 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van ambulancierskledij en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt de tijdelijke voortzetting van licentieovereenkomst met AbiWare goed 

en adviseert de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van prioritaire signalisatie en 

adviseert de zoneraad. 

 

2. Bestedingsvoorstel Sevesofonds 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist een voorstel van meerjarenplanning 2019-2020-2021 in te dienen om 

het investeringskrediet dat in het kader van het structurele SEVESO-fonds 2019, 2020 en 2021 

(bestaande uit de kredieten 2018 + 2020 + 2021) toegekend wordt aan de HVZ Fluvia aan te 

wenden voor de aankoop van adembeschermingstoestellen en adviseert de zoneraad. 

 

3. Goedkeuring begroting 2020 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

4. Stormweer 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om de brandweerinterventies naar aanleiding van het stormweer van 

9, 10, 16 en 17 februari 2020 vrij te stellen van retributie en adviseert de zoneraad. 
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5. Personeelsbewegingen - Benoeming 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van de in beschrijving vernoemde vrijwillige 

operationele personeelsleden, lichting 2017, in de graad van Brandweerman met ingang van 

22 februari 2020. 

 

6. 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 Bwm. 

Patrick Depoortere goed. 

 

7. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

beschrijving vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

8. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

beschrijving vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

9. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Bwm. Wim Daldini met 

ingang van 1 maart 2020. 

 

10. Personeelsbewegingen - mutatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de mutatie van vrijwillig Bwm. Mario Dujardin. 
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11. Samenwerkingsovereenkomst PPMO 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst inzake integraal fysiek en 

medisch beleid bij de brandweer goed. 

 
12. Kwartaalverslag domein RBH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag. 

 

13. Bureau van de vrijwilliger 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de verkiezing van de voorzitter van het bureau van de 

vrijwilliger. 

 


