
 

1 

Zonecollege HVZ Fluvia 

18 december 2020 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 13 november 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Goedkeuring begrotingswijziging 2020 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

3. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

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

zoneraad. 

 

4. Aankoop warmtebeeldcamera's 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van vier 

warmtebeeldcamera's en adviseert de zoneraad. 

 

5. Aankoop radiocommunicatie 2020 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van ASTRID- 

radiocommunicatie naar analogie met het door de Technische Commissie gevalideerde 

Masterplan Radiocom en adviseert de zoneraad. 

 

6. Aankoop interventiehandschoenen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat, na interne testing en offertevraag, akkoord met de voorgestelde 

aankoop van interventie/brandhandschoenen. 

 

7. Aankoop ambulancierskledij - nieuwe overheidsopdra 
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Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het gunningsbesluit van zone Midwest dd 24/11/2020 in het 

kader van de opdracht “Ambulancierskledij” waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in 

naam van de West-Vlaamse hulpverleningszones. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van ambulancierskledij via 

voormelde gezamenlijke overheidsopdracht "Ambulancierskledij" en adviseert de zoneraad. 

 

8. Ambureg jaarlicentie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de verlenging van de gebruiksovereenkomst 2021 voor het 

OPERA/AMBUREG platform en adviseert de zoneraad. 

 

9. Website Fluvia: migratie naar Drupal 8 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de afsprakennota 2020-56 met Intercommunale Leiedal goed en 

daarmee een update van de Fluvia website en adviseert de zoneraad. 

 

10. Retributiereglement - aanvulling en  interpretatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verzoekt de gemeenten om de nota te bestuderen en gebeurlijke 

opmerkingen over te maken aan de zoneleiding ter agendering van dit punt tijdens de 

volgende zitting. 

 

11. Oproep tot kandidaten voor de functie van zonecomm 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van vacant verklaring voor de aanwerving van de 

mandaatfunctie van zonecommandant met ingang van 22 december 2020 goed en 

adviseert de zoneraad. 

Artikel 2 : 

Het zonecollege besluit, na offertevergelijking, over te gaan tot het aanstellen van het extern 

HR-bureau HRM Tom Debaere en neemt deze op in de selectiecommissie.  

 

12. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Kpt. Stefaan Vanpoucke 
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met ingang van 1 januari 2021. 

Artikel 2: 

De toekenning van het eervol ontslag heft de beslissing van het zonecollege, punt 18. en van 

de zoneraad, punt 14. van 13 november 2020 betreffende de niet vernieuwing van 

benoeming op. 

 

13. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

ingang van 1 januari 2021. 

 

14. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig 1°Sgt. Dieter Heyerick met 

ingang van 1 januari 2021. 

 

15. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Vannieuwenhuyze met ingang van 1 januari 2021. 

 

16. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

ingang van 1 januari 2021. 

 

17. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van in beschrijving vernoemd vrijwillig 

Kpl. met ingang van 1 januari 2021. 

 

18. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijwillig hulpverlener-

ambulancier Laurents Vandevoorde met ingang van 1 januari 2021. 
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19. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. David Meuris met 

ingang van 1 januari 2021. 

 

20. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

21. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

22. Cumulaanvragen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde cumulaanvraag van het 

beroepspersoneelslid goed. 

 

23. Beslissingen tot genezen verklaring zonder bl 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om het in beschrijving vernoemde personeelslid genezen te verklaren. 

 

24. Kazernering 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de in beschrijving vernoemde vordering betreffende de 

selectieprocedure van een architect in het kazerneproject Evolis en valideert de beslissing 

van de Voorzitter houdende mandatering van meester Jens Mosselman, advocatenkantoor 

NautaDutilh met adres Chaussée de La Hulpe 120 te B-1000 Brussels en dit op voordracht van 

het Team Vlaamse Bouwmeester. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt akte van de toewijzing van de werken in het project Zonneveld door 

stad Waregem. 

Artikel 3: 
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Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken in de lopende kazerneringsprojecten. 

 

25. Organisatie DGH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de in beschrijving vernoemde nota betreffende de 

ziekwagendienst post Ledegem en beslist om de beleidswerkgroep DGH samen te roepen 

voor verdere behandeling. 

 

26. Zonale aanpak verdeling zandzakken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist ten aanzien van de burger/vereniging om bij afhaling van 

zandzakken in het containerpark geen kosten aan te rekenen en verzoekt de zoneleiding om 

deze nieuwe werkwijze voor de verdeling van zandzakken te monitoren ter evaluatie en 

eventuele bijsturing. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

27. Mens- en organisatieontwikkeling 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege valideert voorwaardelijk het organogram tot op niveau directies met 

onderliggende diensten, zoals voorgesteld door Möbius.  

Artikel 2:  

Het zonecollege gaat akkoord met het ontwerp van vacant verklaring voor de functie van 

administratief coördinator Dispatching (B). 

Artikel 3: 

Het zonecollege gaat akkoord met het ontwerp van vacant verklaring voor de functie van 

administratief medewerker financiën (C). 

Artikel 4:  

Het zonecollege gaat akkoord met het ontwerp van vacant verklaring voor de functie van 

administratief medewerker facility - patrimoniumbeheerder (B). 

Artikel 5: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

28. Diversiteitsbeleid 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege verdaagt dit punt naar de volgende zitting. 

 

29. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 


