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Zonecollege HVZ Fluvia 

26 juni 2020 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 8 mei en van 14 mei 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Coronacrisis 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken van het BEP (brandweerexitplan). 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken in het financieel aspect van de 

Coronamaatregelen binnen de zone. 

Artikel 3: 

Het zonecollege neemt kennis van het verslag van de Algemene Directie Civiele Veiligheid 

over de bevraging van de hulpverleningszones naar de impact van de crisis op het 

functioneren van de zones. 

 

3. Retributies 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het Arrest van 27 mei 2020. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt kennis van de voorgestelde financiële afhandeling en valideert dit. 

Artikel 3: 

Het zonecollege verzoekt om een debat omtrent retributies te agenderen op de zitting van 

25 september 2020. 

 

4. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde lijst van aanwendingen en adviseert de 

zoneraad. 
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Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van dienstkledij en adviseert 

de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van persoonlijke 

beschermingsmiddelen en adviseert de zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van uitgangsuniformen en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 5: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van een brancard en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 6: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van additionele compacte 

warmtebeeldcamera's  en adviseert de zoneraad. 

 

5. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

6. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

7. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

8. 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 Lt. 

Freddy Devos uitzonderlijk goed. 
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10. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Vanmeerhaeghe met ingang van 1 juli 2020. 

 

11. Pensioenstelling 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de pensionering van Danny Vanlerberghe met ingang van 

1 november 2020. 

 

12. Aanvragen Opt-out 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde opt-outaanvragen van het operationeel 

brandweerpersoneel goed. 

 

13. Cumulaanvraag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde cumulaanvraag van het 

beroepspersoneelslid goed. 

 

14. Werving brandweervrijwilligers 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de vacant verklaring van plaatsen als vrijwillig brandweerman met 

ingang van 26 juni 2020 goed en adviseert de zoneraad. 

 

15. De overgang van het operationeel brandweerpersoneel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure voor de overgang van het vrijwillig 

operationeel brandweerpersoneel naar het vrijwillig ambulancepersoneel goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege benoemt met ingang van 1 juli 2020 als vrijwillig hulpverlener-ambulancier: 

Stijn Termote, Davy Vinckier en Bjorn Dumoulein. 

 

16. Mens- en organisatieontwikkeling 
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Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken in de uitvoering van het 

meerjarenbeleidsplan 2020-2025. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de bevorderingsprocedure tot Sergeant in het 

beroeps- en vrijwilligerskader en tevens de bevordering tot Adjudant in het vrijwilligerskader in 

het najaar van 2020 vacant te verklaren. 

Artikel 3: 

Het zonecollege neemt kennis van de bijgevoegde werkstroom binnen de opdracht van 

Möbius i.v.m. de werking van de zoneraad en van het zonecollege en verzoekt de ter zitting 

samengestelde werkgroep om een voorstel te formuleren aan het zonecollege van 28 

augustus 2020. 

 

17. Kazernering - stand van zaken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken in de lopende en toekomstige 

bouwprojecten. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt akte van de stand zaken in de opmaak van de 

gebruiksovereenkomst en van de kaderovereenkomst omtrent de kazernegebouwen. 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om de ontwerpdocumenten zo snel mogelijk over 

te maken aan de gemeenten ter nazicht, verwacht tegen uiterlijk 15/08/2020 de laatste 

opmerkingen vanuit de gemeenten en verzoekt om de overeenkomsten finaal te valideren in 

de zoneraad van 28/08/2020. 

Artikel 3: 

Het zonecollege beslist een verhoging van de budgettaire vastlegging voor de diensten van 

Laga en adviseert de zoneraad. 

 

18. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 

19. Tuchtdossier 

 

 


