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Zoneraad HVZ Fluvia 

25 september 2020 om 08u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

De verslag van de vergadering van 28 augustus 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Ontwerp van begroting 2021 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de begroting 2021 goed. 

Artikel 2: 

De zoneraad verzoekt de gemeenten om kennis te nemen van de begroting 2021. 

 

3. Ontwerp van budgetwijziging 2020 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de budgetwijziging 2020 goed. 

 

4. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de aankoop van een nieuwe ziekenwagen goed en gaat tevens akkoord 

om de volgende aankoop van een nieuwe ziekenwagen te voorzien in het budget 2021. 

Artikel 2: 

De zoneraad keurt de aankoop van 12 draagbare radio's goed. 

Artikel 3: 

De zoneraad keurt de aankoop van 40 pagers, incl. laders, goed. 

 

5. Verkoop rollend en niet-rollend materieel 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist tot verkoop van 2 voertuigen 
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- M318 LEN 

- K368 LEN (mobiele pomp). 

 

6. Stormweer 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist om de brandweerinterventies naar aanleiding van stormschade en 

wateroverlast van 17 t.e.m. 19 juni 2020 vrij te stellen van retributie. 

Artikel 2: 

De zoneraad beslist om de brandweerinterventies naar aanleiding van wateroverlast van 6 

maart 2020 vrij te stellen van retributie. 

 

7. Vastleggen vervangende feestdagen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met het voorstel van vervangende feestdagen. 

 

8. Opt-outreglement 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het aangepast opt-outreglement voor het ambulancepersoneel dat 

geen brandweerman is in het beroepskader goed. 

Artikel 2: 

De zoneraad keurt het aangepast opt-outreglement voor het operationeel 

brandweerpersoneel in het beroepskader goed. 

 

9. Diplomatoelage 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het reglement inzake de organisatie en de toekenningsvoorwaarden van 

de diplomatoelage van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszone goed. 

 

10. Bevordering tot Adjudant in het vrijwillig kader 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verklaart de aanleg van een bevorderingsreserve in de graad van Adjudant in 

het vrijwillig kader vacant met ingang van 1 oktober 2020. 

 

11. Bevordering tot Sergeant 

 

Artikel 1: 
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De zoneraad verklaart de aanleg van een bevorderingsreserve in de graad van Sergeant in 

het beroepskader vacant met ingang van 1 oktober 2020. 

Artikel 2: 

De zoneraad verklaart de aanleg van een bevorderingsreserve in de graad van Sergeant in 

het vrijwilligers kader vacant met ingang van 1 oktober 2020. 

 


