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Zonecollege HVZ Fluvia 

13 november 2020 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 25 september 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Begroting 2021 - informatievergadering 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de informatievergadering over de begroting 2021 van 27 

oktober 2020. 

 

3. Vaststellen oninbare vorderingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het oninbaar stellen van de openstaande vorderingen 

zoals voorgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige en adviseert de zoneraad. 

 

4. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed en adviseert de 

zoneraad. 

 

5. Aankoop ambulancierskledij 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de voorgestelde aankoop van ambulancierskledij goed en adviseert 

de zoneraad. 

 

6. Aankoop en herstel uitgaansuniformen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de voorgestelde aankoop, herstelling en aanpassing van 

uitgaansuniformen goed en adviseert de zoneraad. 

 

7. Onderhoud adembescherming 
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Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde revisie van 70 ontspanners 

adembescherming en adviseert de zoneraad. 

 

8. Brandveilig geboortepakket 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist het bestaand aantal brandveilige geboortepakketten te verdelen 

onder de Fluvia-gemeenten. 

De gemeenten verzorgen de verdere verdeling van de geboortepakketten. 

 

9. Samenaankoop energie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord om in te stappen in de raamovereenkomst van het VEB voor 

de levering van gas en elektriciteit en adviseert de zoneraad. 

 

10. Jaarlijkse licentie MDT 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de jaarlicentie van Endare t.b.v. de Mobiele Data Terminals goed en 

adviseert de zoneraad. 

 

11. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

12. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met een vervroegde activatie van de brandweeractiviteiten 

met ingang van 1 december 2020 van in beschrijving vernoemd vrijwillig operationeel 

personeelslid, na een periode van opschorting van activiteiten. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt akte van de mutatie van in beschrijving vernoemd vrijwillig 

operationeel personeelslid van brandweerpost Lauwe naar post Heule met ingang van 1 

december 2020. 

 

13. Personeelsbewegingen - ambtshalve ontslag 
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Artikel 1: 

Het zonecollege beslist het ambtshalve ontslag van in beschrijving vermeld vrijwillig lid van 

het operationeel brandweerpersoneel met ingang van 1 december 2020. 

 

14. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Sgt. Patrick Vercruysse met 

ingang van 1 januari 2021. 

 

15. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Dupont met ingang van 1 december 2020. 

 

16. 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 Bwm. 

Guy Deneckere goed. 

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. 

 

17. Verlenging van de benoeming van vrijwillig brandweerpersoneel 

 

 

18. Verlenging van de benoeming van vrijwillig brandweerpersoneel 

 

 

19. Werving brandweervrijwilligers 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure voor de aanwerving van vrijwillige 

brandweermannen goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege laat de gunstig gerangschikte kandidaten, voor een aantal kandidaten in 

beschrijving en PV van selectieprocedure vermeld onder opschortende voorwaarden, toe 
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tot de aanwervingsstage met ingang van 1 december 2020. 

 

20. Aanwerving vrijwillige HVA - Benoeming 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege, na gunstige aanwervingsstage, benoemt met ingang van 1 december 

2020 tot vrijwillig Hulpverlener-Ambulancier: Antone Tijs, Beddeleem Filip, Bostyn Valerie, Bults 

Mirella, Coppens Laurens, De Clercq Mathias, Decaesstecker Lies, Demeulemeester Koen, 

Depoorter Hanne, Deschodt Milena, Desmet Kenneth, Devos Mathilde, Dewitte Lowie, 

Haerens Bieke, Lenaerts Laura, Libeer Eloy, Maelfait Leen, Maes Bram, Rombaut Stef, Rosseel 

Aline, Samaey Johan, Schalck Lisa, Schouteten Jietse, Soenens Aurélie, Steuperaert Nathan, 

Vanthournout Youri, Verleyen Nena, Vermoote Tom en Verzelen Yves. 

 

21. Aanvragen vrijstelling nachtshifts 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om zijn goedkeuring te verlenen aan de visienota en gaat niet in op 

de vraag om betrokkenen vrij te stellen van tewerkstelling tussen 20u en 6u. Er dienen wel 

begeleidende maatregelen voorzien te worden op individueel niveau. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist om geen voorkeurstandplaatsen te aanvaarden en behoudt het 

principe dat operationele beroepsbrandweermannen ingezet worden op het gehele zonale 

niveau. 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

22. Vraag tot wedertewerkstelling op eigen verzoek 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de wedertewerkstelling in het stelsel van lichtere operationele taken 

als operationeel personeelslid van in beschrijving vernoemd personeelslid. 

 

23. Verlenging wervingsreserve 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de bestaande aanwervingsreserve van de administratieve functie 

van coördinator vrijwilligers te verlengen met twee jaar. 

 

24. Arbeidsongevallenverzekering 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om het contract arbeidsongevallenverzekering met 

een jaar te verlengen onder de nieuwe voorwaarden en verzoekt de zoneleiding om in de 
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loop van 2021 een nieuw contract te onderhandelen en eventueel te verruimen naar de 

gehele verzekeringsportefeuille in functie van een correcte kosten/batenanalyse. 

 

25. Mandaat zonecommandant 

 

 

26. Mens- en organisatieontwikkeling 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken in de opdracht van Möbius. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verdaagt dit punt naar de volgende zitting en verzoekt hierbij een 

voorbereidende beleidswerkgroep Personeel & Organisatie te organiseren. 

 

27. Coronacrisis 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken in de coronamaatregelen van de 

zone. 

Artikel 2: 

Het zonecollege valideert de door Fluvia genomen maatregelen tegen de verspreiding van 

het coronavirus en adviseert de zoneraad. 

Artikel 3: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met de eenmalige uitbetaling van een contingent 

opt-out uren rechtstreeks verbonden aan de prestaties geleverd in de periode maart-mei 

2020 en adviseert de zoneraad. 

 

28. Kazernering 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aanstelling van een milieuconsulent ter 

regularisering van de milieuvergunningen binnen de zone en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege valideert de gebruiksovereenkomst en de kaderovereenkomst omtrent de 

kazernegebouwen en adviseert de zoneraad. 

Artikel 3: 

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

Artikel 4: 

Het zonecollege neemt akte van het selectieverslag van de Vlaams Bouwmeester bij de 
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aanvraag tot deelneming bij de Open Oproep editie 40|2020, de projectgebonden selectie 

voor het kazerneproject Evolis en adviseert de zoneraad. 

 

29. Brief ACV betreffende RPR admin 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis. 

 

30. Kwartaalverslag domein RBH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag Q2 en Q3 2020. 

 

31. Vergaderkalender 2021 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de voorgestelde vergaderkalender 2021 goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist een zitting van het college en van de raad te houden op 18/12/2020. 

 

32. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 


