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Zonecollege HVZ Fluvia 

14 mei 2020 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Coronacrisis 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van het BEP (brandweerexitplan) en verleent zijn 

goedkeuring aan de voorgestelde structuur en erin opgenomen (toekomstige) principes. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt kennis van de verschillende aankopen van mondmaskers 

(chirurgische en FFP2) voor een totaalbedrag van 337.788,77 euro bij Life BVBA, 3.030,15 

euro bij Midex en 830.06 euro bij Lecot en keurt deze aankopen goed. 

Artikel 3 

Het zonecollege neemt kennis van de reeds geplaatste facturaties t.a.v. derde-afnemers 

en mandateert de voorzitter om wat betreft facturatie aan interne partners met betrokken 

actoren een overeenkomst uit te werken voor het openstaand bedrag van 137.700 euro. 

Artikel 4 

Het zonecollege neemt kennis van de operationele interventiestatisteiken voor de 

maanden maart en april 2020 en de invloed van de corona-maatregelen op deze 

statistieken door vergelijking met april 2019. 

Artikel 5 

Het zonecollege machtigt de voorzitter om in overleg met de zonecommandant te komen 

tot het uitwerken van regeling omtrent gepresteerde overuren in de stuurgroep. 

 

 

2. Kazernering - stand van zaken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken. 

Artikel 2: 

Het Zonecollege neemt kennis van het vastgestelde bouwbudget ten bedrage van 

4.840.000 euro (incl. BTW, Excl. Erelonen) voor site Zonneveld en valideert dit; 

Artikel 3 

Het zonecollege neemt akte van de opmerkingen die werden overgemaakt door de 

inschrijver, houdt zich aan het eerder ingenomen gunningsbeslissing dd. 27 maart 2020 
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doch erkent de intrinsieke waarde van het door Goedefroo en Goedefroo ingediende 

ontwerp; 

Artikel 4 

het zonecollege mandateert de Vlaamse Bouwmeester voor deelname aan de Open 

Oproep van de Vlaamse Bouwmeester door de Hulpverleningszone Fluvia voor de volledige 

studieopdracht voor de realisatie van de hoofdkazerne van de hulpverleningszone Fluvia 

(nieuwbouw) te Kortrijk; 

Het zonecollege neemt akte van de voorgelegde timing inzake de open oproep; 

Het zonecollege keurt de opgemaakte projectomschrijving goed. 

Artikel 5 

Het zonecollege neemt kennis van het ontwerp van kaderovereenkomst dd. 29 april 2020, 

inclusief bijlages en verklaart zich akkoord met het stappenplan dat werd toegelicht ter 

zitting om tot een finale overeenkomst te komen. 

 

3. Mens- en organisatieontwikkeling 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken van het optimaliseringsproject van 

Möbius  

 

4. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Vanpoucke Kurt met 

onmiddellijke ingang. 

 

5. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Sergeant Filip Devijdt 

met ingang van 4 juni 2020 

 

6. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Brandweerman. Rik 

Devlaeminck met ingang van 1 augustus 2020. 

 

7. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 
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Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Luitenant. Joost Devos 

met ingang van 1 Juli 2020. 

 

8. personeelsbeweging - HR manager 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de dadingsovereenkomst 

Artikel 2 : 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding de nodige voorbereidingen te treffen om de 

werking van de dienst HR te bekijken 

 

9. Aanwervingsprocedure Adjudant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot het opnememen van sgt. D'Haevloose Wim op de 

wervingsreserve van beroepsadjudant. 

 

10. Aanwervingsprocedure Adjudant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot het benoemen van sgt.-Maj. Kerkchove Philip, Priester 

Daensstraat 23, 8750 Vichte tot beroepsadjudant m.i.v. 1 juli 2020 onder opschortende 

voorwaarde van het afleggen van de PPMO-test binnen een tijd van 19 minuten 

voorafgaand aan deze datum. 

 

11. Aanwervingsprocedure Adjudant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot het benoemen van sgt. D'Helft Kurt, Kastanjestraat 10, 8560 

Wevelgem tot beroepsadjudant m.i.v. 1 juli 2020. 

 

 

12. Cumulaanvraag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde cumulaanvraag van het 

beroepspersoneelslid niet goed voor wat betreft wespenverdelging en adviseert de 

zoneraad. 

 

13. Project Alarm - Overeenkomst 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Interreg Project 

Alarm goed voor de periode van 1 jaar, startend op 1 oktober 2020 en eindigend op 30 

september 2021 en adviseert de zoneraad 

 

14. Staatsieportretten in kazernes 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om in de bestaande en toekomstig te bouwen kazernes niet langer 

over te gaan tot het ophangen van een staatsieportret van het koningspaar. 

 


