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Zoneraad HVZ Fluvia 

27 maart 2020 om 08u45 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

De verslag van de vergadering van 24 januari 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Bekrachting agendapunten digitaal ZC 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt kennis van het advies van het zonecollege van 21/02/2020 en gaat 

akkoord met de voorgestelde aankoop van ambulancierskledij. 

Artikel 2: 

De zoneraad neemt kennis van het advies van het zonecollege van 21/02/2020 en keurt de 

tijdelijke voortzetting van licentieovereenkomst met AbiWare goed. 

Artikel 3: 

De zoneraad neemt kennis van het advies van het zonecollege van 21/02/2020 en gaat 

akkoord met de voorgestelde aankoop van prioritaire signalisatie. 

Artikel 4: 

De zoneraad neemt kennis van het advies van het zonecollege van 21/02/2020 en 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. 

Artikel 5: 

De zoneraad neemt kennis van het advies van het zonecollege van 21/02/2020 en beslist om 

de brandweerinterventies naar aanleiding van het stormweer van 9, 10, 16 en 17 februari 

2020 vrij te stellen van retributie. 

 

3. Rekeningen 2019 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de rekeningen 2019 goed. 

Artikel 2: 
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De T-staat wordt vastgesteld met volgende over te dragen kredieten : 296 584,89 EUR in 

Gewone Dienst en 909 007,37 EUR in Buitengewone Dienst. 

Artikel 3: 

Het totaal bedrag onverhaalbare en oninvorderbare opbrengsten bedraagt 47 058,21 EUR.  

Artikel 4: 

De zoneraad keurt de nieuwe BTW-verhoudingsgetallen goed. 

Artikel 5:  

De zoneraad neemt akte van de oninbare gestelde vorderingen. 

 

4. Coronacrisis 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt akte van de door Fluvia ondernomen maatregelen tegen het 

Coronavirus en de daaraan verbonden kosten. 

Artikel 2: 

De zoneraad keurt het BCP goed. 

 

5. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde lijst van aanwendingen voor 2020. 

Artikel 2: 

De zoneraad neemt akte van de uitgaven i.k.v. de maatregelen tegen het Coronavirus. 

Artikel 3: 

De zoneraad gaat, met het oog op een veilige IT-omgeving en rekening houdend met de 

gevolgen van de coronacrisis, akkoord met de vervanging van de Windows 7 computers 

door Windows 10 computers.. 

Artikel 4: 

De zoneraad gaat akkoord met de in beschrijving vernoemde voorstellen van schenking 

rollend materieel. 

 

6. Retributies 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist de financiële afhandeling van het dossier brandweerbijstand aan de 

ziekenwagen. 

 

7. Permanente vacant verklaring voor overgang 
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Artikel 1: 

De zoneraad keurt de permanente vacant verklaring van plaatsen als hulpverlener-

ambulancier via overgang goed. 

 

8. Diplomatoeslag operationeel personeel 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het protocol inzake diplomatoelage voor het operationeel personeel 

goed. 

 

9. Bevordering in weddeschaal 

 

Artikel 1: 

De zoneraad mandateert de Voorzitter om dit dossier af te handelen. 

 

10. Dossier kazernering 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het verslag van de jury voor de aanstelling van een architect voor post 

Bramier goed. 

Artikel 2: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorbereiding van het project Evolis bij de Vlaamse 

Bouwmeester 

 

11. Organisatie DGH 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het opt-outreglement en de individuele overeenkomsten met de 

beroepsambulanciers goed. 

 


