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Zonecollege HVZ Fluvia 

8 mei 2020 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 27 maart 2020 wordt goedgekeurd. 

 

2. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde lijst van aanwendingen en de lijst van 

bestelaanvragen en adviseert de zoneraad. 

 

Artikel 2 

Het zonecollege neemt kennis van het beëindigen van het energiecontract door 

energieleverancier Luminus en adviseert de zoneraad om Leiedal te mandateren om in 

functie van het afsluiten van een energiecontract (zowel elektriciteit als Gas) de markt te 

verkennen en een groepsaankoop te onderhandelen en dit af te toetsen t.o.v. het voorstel 

van het VEB. Eenmaal een formeel contractsvoorstel wordt bekomen kan dit dan worden 

voorgelegd aan de zoneraad in functie van finale goedkeuring. 

 

3. Federale dotatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het schrijven van de Fod Binnenlandse zaken houdende 

toekenning van de federale dotatie . 

 

4. verkoop rollend en niet-rollend materieel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de online-veilingactiviteiten toe te kennen aan Soha uit waregem 

ondersteund door CVBA Gerhanko uit Kortrijk en adviseert de zoneraad 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist tot verkoop van 6 voertuigen  

- L303 ZWE (Renault Trafic) wegens vervangen door V318 DEE  

- R303 WEV (SHW geel)  
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– S306 Pool (Opel Astra) 

 - S312 Pool Permanentie (Opel Astra) 

 - S314 Pool Permanentie (Opel Combo)  

- K386 ZWE (Boot voor duikers op aanhangwagen) 

 

5. Coronacrisis 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de genomen maatregelen inzake de Coronacris 

 

6. Kazernering - stand van zaken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken. 

Artikel 2: 

Het Zonecollege neemt kennis van het vastgestelde bouwbudget ten bedrage van 4.840.000 

euro (incl. BTW, Excl. Erelonen) voor site Zonneveld, valideert dit en adviseert de zoneraad; 

Artikel 3 

Het zonecollege neemt akte van de opmerkingen die werden overgemaakt door de 

inschrijver, houdt zich aan het eerder ingenomen gunningsstandpunt dd. 27 maart 2020 doch 

erkent de intrinsieke waarde van het door Goedefroo en Goedefroo ingediende ontwerp en 

adviseert de zoneraad 

Artikel 4 

het zonecollege mandateert de Vlaamse Bouwmeester voor deelname aan de Open 

Oproep van de Vlaamse Bouwmeester door de Hulpverleningszone Fluvia voor de volledige 

studieopdracht voor de realisatie van de hoofdkazerne van de hulpverleningszone Fluvia 

(nieuwbouw) te Kortrijk, en adviseert de zoneraad. 

Het zonecollege neemt akte van de voorgelegde timing inzake de open oproep 

Het zonecollege keurt de opgemaakte projectomschrijving goed en adviseert de zoneraad 

Artikel 5 

Het zonecollege neemt kennis van het ontwerp van kaderovereenkomst dd. 29 april 2020, 

inclusief bijlages en verklaart zich akkoord met het stappenplan dat werd toegelicht ter 

zitting om tot een finale overeenkomst te komen 

 

7. Mens- en organisatieontwikkeling 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de stand van zaken van het optimaliseringsproject van 
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Möbius  

 

8. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Luitenant. Joost Devos 

met ingang van 1 Juli 2020. 

 

9. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Brandweerman. Rik 

Devlaeminck met ingang van 1 augustus 2020. 

 

10. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het Zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Sergeant Filip Devijdt met 

ingang van 4 juni 2020 

 

11. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Vanpoucke Kurt met 

onmiddellijke ingang. 

 

12. personeelsbeweging - HR manager 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de dadingsovereenkomst 

Artikel 2 : 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding de nodige voorbereidingen te treffen om de 

werking van de dienst HR te bekijken 

 

13. evaluatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot een gunstige evaluatie met grondige opmerkingen inzake 

peoplemanagement en leiderschapsstijl.  

 

14. Aanwervingsprocedure Adjudant 
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Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot het benoemen van sgt. D'Helft Kurt, Kastanjestraat 10, 8560 

Wevelgem tot beroepsadjudant m.i.v. 1 juli 2020. 

 

 

15. Aanwervingsprocedure Adjudant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot het benoemen van sgt.-Maj. Kerkchove Philip, Priester Daensstraat 

23, 8750 Vichte tot beroepsadjudant m.i.v. 1 juli 2020 onder opschortende voorwaarde van 

het afleggen van de PPMO-test binnen een tijd van 19 minuten voorafgaand aan deze 

datum. 

 

16. Aanwervingsprocedure Adjudant 

 

Artikel 1: 

Het  beslist tot het opnememen van sgt. D'Haevloose Wim op de wervingsreserve van 

beroepsadjudant. 

 

17. Cumulaanvraag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde cumulaanvraag van het 

beroepspersoneelslid goed/niet goed en adviseert de zoneraad. 

 

18. Kwartaalverslag domein RBH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag. 

 

19. Jaaractieplan en meerjarenplan RBH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van het Meerjarenplan RBH 2020 - 2025 en jaaractieplan RBH 

2020 

 

20. Zonale aanpak verdeling zandzakken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist zich akkoord te verklaren met de aankoop van zandzakken en 

toebehoren voor een bedrag van 15.797 euro (incl. btw) middels tussenkomst van IMOG en 

de verdeling overeenkomst de opgemaakte nota. 
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Artikel 2: 

Het zonecollege beslist zich akkoord te verklaren met het principe dat de zandzakken 

aangewend door burgers en/of verenigingen worden gecrediteerd door IMOG aan HVZ 

Fluvia ten bedrag van 3.2 euro (incl. btw) / zandzak. 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

21. Retributiereglement 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist zich akkoord te verklaren met de voorgestelde toepassing van het 

huidig reglement wat betekent dat preventie voor gebouwen, uitgebaat door een lokaal 

bestuur vrijgesteld worden van retritbutie. 

 Artikel 2: 

Het zonecollege beslist zich akkoord te verklaren met de voorgestelde toepassing van het 

huidig reglement wat betekent dat wordt vrijgesteld van retributie: 

• advies aan of controles zonder bemerkingen bij een sport- jeugd- of cultuurvereniging die 

uitsluitend met vrijwilligers werkt. 

• controles van bereikbaarheid voor hulpdiensten op openbare evenementen (gratis 

toegankelijk, bv. kermis) 

 

Artikel 3: 

Het zonecollege wenst omtrent de inzet van brandweerdiensten in functie van controle van 

fuiflocaties een overzicht van de tussenkomsten per gemeente en mandateert de voorzitter 

tot onderzoek naar ontwikkeling van een eventueel forfaitair systeem. 

Artikel 4: 

Het zonecollege wenst omtrent de inzet van operationale middelen een overzicht te 

verkrijgen van de tussenkomsten per gemeente en de adviezen uit de verkrijgende steden 

en gemeentes aangaande de inzet van bepaalde operationele middelen. 

Artikel 5 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

22. Be-Alert 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege  neemt kennis van de voorgelegde nota  

Artikel 2 

Het zonecollege beslist tot het ten laste nemen van het jaarlijks abonnementsgeld ten 
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bedrage van 19.000 euro (incl. btw)  

Artikel 3 

het zonecollege beslist om de individuele facturatie n.a.v. het gebruik van Be-Alert te 

factureren aan de desbetreffende gemeente die gebruik heeft gemaakt van Be-Alert 

Artikel 4 

Het zonecollege adviseert de zoneraad 

 

23. bovenlokale samenwerking noodplanningsambtenaren 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de in bijlage gevoegde nota. 

Artikel 2: 

het zonecollege verzoekt aan de lokale besturen over te gaan tot het voeren van een 

onderzoek aangaande de implementatie van een vergaand regionaal 

samenwerkingsverband aangaande de gemeentelijke noodplanningscoördinatoren en 

verzoekt daarbij rekening te houden met enerzijds de operationele uitvoerbaarheid 

(taakverdeling, wat kan regionaal, etc...) en anderzijds de technische, juridische en 

financiële omkadering die met een dergelijke samenwerking gepaard gaat ten gronde te 

onderzoeken. 

 

24. Project Alarm - Overeenkomst 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst Interreg Project 

Alarm goed voor de periode van 1 jaar, startend op 1 oktober 2020 en eindigend op 30 

september 2021 en adviseert de zoneraad 

 

25. Staatsieportretten in kazernes 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om het ophangen van een staatsieportret in bestaande kazernes te 

laten afhangen van de lokale gebruiken en tradities, zowel binnen de post als binnen het 

lokaal bestuur. In nieuw gebouwde of nieuw te bouwen kazernes wordt afgestapt van het 

ophangen van een staatsieportret 

 


