
 

1 

Zonecollege HVZ Fluvia 

28 augustus 2020 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Tuchtdossier 

 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 26 juni 2020 wordt goedgekeurd. 

 

3. Goedkeuring jaarrekening 2019 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

4. Kalender van de begrotingswerkzaamheden 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de kalender van de begrotingswerkzaamheden. 

 

5. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

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

de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van IT-hardware en adviseert 

de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van FFP2 en FFP3 maskers i.k.v. 

Corona en adviseert de zoneraad. 

Artikel 4: 

Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel van drukken van de jaarlijkse zonale 

informatieve brandweerkalender en adviseert de zoneraad. 

Artikel 5: 
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Het zonecollege keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed en adviseert de 

zoneraad. 

 

6. Stormweer 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om de brandweerinterventies naar aanleiding van stormschade en 

wateroverlast van 13 tot en met 17 augustus 2020 vrij te stellen van retributie en adviseert de 

zoneraad. 

 

7. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. stagedoend Bwm. Simon 

Lapauw met ingang van 1 september 2020. 

 

8. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Bruno Huysveld met 

ingang van 1 september 2020. 

 

9. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag - herzie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege trekt de beslissing van 27 maart 2020 tot vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. 

Willem Van Onderbergen met ingang van 1 april 2020 in. 

 

10. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Lode Goeminne met 

ingang van 1 mei 2020. 

 

11. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

ingang van 1 september 2020. 

 

12. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 



 

3 

Het zonecollege verdaagt dit punt naar een volgende zitting. 

 

13. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Bwm. Frederiek Walgraeve 

met ingang van 1 september 2020. 

 

14. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

15. Personeelsbewegingen - Opschorting van a 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

16. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

17. 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. 

 

18. 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 in beschrijving 

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om het betrokken personeelslid te informeren over 

hun beslissing dat dit de laatste contractverlenging betreft en hierbij hun dankbaarheid en 

waardering voor de jarenlange inzet te uiten. 
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19. Personeelsbewegingen - contractverlengin 

 

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 in beschrijving 

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om het betrokken personeelslid te informeren over 

hun beslissing dat dit de laatste contractverlenging betreft en hierbij hun dankbaarheid en 

waardering voor de jarenlange inzet te uiten. 

 

20. Personeelsbewegingen - mobiliteit 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de mobiliteit van het operationeel beroepspersoneelslid 

met ingang van 1 september 2020. 

Artikel 2: 

Het zonecollege benoemt, in geval van een gunstig stageverslag in de ontvangende zone, 

betrokken personeelslid als vrijwilliger in de graad van Sergeant met ingang van 1 maart 

2021. 

Artikel 3: 

Het zonecollege verzoekt de operationele impact te bekijken. 

 

21. Diplomatoelage 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het vernietigingsbesluit van de Minister. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt deze zaak op te nemen met de vakbonden en een nieuw 

reglement voor te bereiden. 

 

22. Opt-outreglement HVA 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het vernietigingsbesluit van de Minister. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt deze zaak op te nemen met de vakbonden en een nieuw 

reglement voor te bereiden voor alle operationeel beroepspersoneel. 
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23. Afwezigheid van lange duur 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de langdurige afwezigheid wegens persoonlijke 

aangelegenheden van voornoemd administratief medewerker. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om de organisatieimpact hiervan te bekijken. 

 

24. Afwezigheid van lange duur 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de langdurige afwezigheid wegens persoonlijke 

aangelegenheden van voornoemd administratief medewerker. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om de organisatieimpact hiervan te bekijken. 

 

25. Cumulaanvragen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde cumulaanvraag van het 

beroepspersoneelslid goed. 

 

26. Aanpassing permanente vacant verklaring voor de ov 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de aanpassing van de permanente vacant verklaring voor de 

overgang van vrijwillig brandweerman naar vrijwillig HVA. 

 

27. Verlenging van de benoeming van vrijwillig brandwe 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verzoekt de zonecommandant om  zijn advies op te stellen betreffende de 

al dan niet verlenging van de benoeming van de vrijwillige officieren en dit uiterlijk op 23 

oktober 2020 over te maken aan de zoneraad. 

 

28. Organisatie DGH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om de vraag van Burgemeester Dochy te 

onderzoeken en tevens een zonale efficiëntieoefening DGH voor te bereiden tegen de 

volgende zitting. 
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29. Mens- en organisatieontwikkeling 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de samenstelling van de beleidswerkgroepen en de ongewijzigde 

samenstelling van het zonecollege en de hierbij intern gemaakte afspraken. 

 

30. Kazernering 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken omtrent bodemattestering en verzoekt 

de zoneleiding om een organisatiebrede milieuaudit te organiseren. 

Artikel 2: 

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

gebruiksovereenkomst en van de kaderovereenkomst omtrent de kazernegebouwen. 

Artikel 3: 

Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken in de lopende kazerneringsprojecten. 

 

31. Arbeidsongevallenverzekering 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt ervan kennis dat het huidig contract verzekering arbeidsongevallen 

eindigt op 31/12/2020. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding een nieuw contract te onderhandelen en 

eventueel te verruimen naar de gehele verzekeringsportefeuille in functie van een correcte 

kosten/batenanalyse. 

 


