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Zoneraad HVZ Fluvia 

13 november 2020 om 09u00 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Openbare zitting 

 

1. Verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het verslag van de vergadering van 25 september 2020 goed. 

 

2. Vaststellen oninbare vorderingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met het oninbaar stellen van de openstaande vorderingen zoals 

voorgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige. 

 

3. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed. 

 

4. Aankoop ambulancierskledij 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de voorgestelde aankoop van ambulancierskledij goed. 

 

5. Aankoop en herstel uitgaansuniformen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de voorgestelde aankoop, herstelling en aanpassing van 

uitgaansuniformen goed. 

 

6. Onderhoud adembescherming 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde revisie van 70 ontspanners 

adembescherming. 

 

7. Brandveilig geboortepakket 
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Artikel 1: 

De zoneraad neemt akte van de beslissing van het zonecollege over de verdeling van het 

bestaand aantal brandveilige geboortepakketten aan de Fluvia-gemeenten. 

 

8. Samenaankoop energie 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord om in te stappen in de raamovereenkomst van het VEB voor de 

levering van gas en elektriciteit. 

 

9. Jaarlijkse licentie MDT 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de jaarlicentie van Endare t.b.v. de Mobiele Data Terminals goed. 

 

10. Arbeidsongevallenverzekering 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist om het contract arbeidsongevallenverzekering met een jaar te 

verlengen onder de nieuwe voorwaarden en verzoekt de zoneleiding om in de loop van 

2021 een nieuw contract te onderhandelen en eventueel te verruimen naar de gehele 

verzekeringsportefeuille in functie van een correcte kosten/batenanalyse. 

 

11. Mens- en organisatieontwikkeling 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt akte van de krachtlijnen van het voorgelegde organogram voor de 

bovenbouw van Fluvia. 

 

12. Coronacrisis 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt kennis van de stand van zaken in de coronamaatregelen en valideert 

de door Fluvia genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. 

Artikel 3: 

De zoneraad 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. 

 

13. Kazernering 

 

Artikel 1: 
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De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aanstelling van een milieuconsulent ter 

regularisering van de milieuvergunningen binnen de zone. 

Artikel 2: 

De zoneraad valideert de kaderovereenkomst omtrent de kazernegebouwen met zijn 

bijlagen. 

Artikel 3: 

De zoneraad neemt akte van het selectieverslag van de Vlaams Bouwmeester bij de 

aanvraag tot deelneming bij de Open Oproep editie 40|2020, de projectgebonden selectie 

voor het kazerneproject Evolis. 

 

 

Besloten zitting 

 

14. Verlenging van de benoeming van vrijwillig brandwe 

 

 

15. Verlenging van de benoeming van vrijwillig brandwe 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verklaart dit punt zonder voorwerp. 

 

16. Aanvragen vrijstelling nachtshifts 

 

Artikel 1: 

De zoneraad 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: 

De zoneraad beslist om geen voorkeurstandplaatsen te aanvaarden en behoudt het 

principe dat operationele beroepsbrandweermannen ingezet worden op het gehele zonale 

niveau. 

 

17. Mandaat zonecommandant 

 

 


