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Zoneraad HVZ Fluvia 

8 mei 2020 om 08u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

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

Artikel 2: 

Door afwezigheid wegens ziekte van mevr. Ellen Staelens, zonesecretaris, wordt dhr. Wouter 

Mouton door de vergadering aangeduid als Ad Hoc zonesecretaris voor de zitting van de 

zoneraad van 8 mei 2020. 

 

2. Bestellingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde lijst van aanwendingen en de lijst van 

bestelaanvragen 

 

Artikel 2 

De zoneraad neemt kennis van het beëindigen van het energiecontract door 

energieleverancier Luminus en mandateert Leiedal  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 opnieuw worden voorgelegd aan de 

zoneraad in functie van finale goedkeuring. 

 

3. Federale dotatie 

 

Artikel 1: 

De zoneraad 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: 

De zoneraad beslist de online-veilingactiviteiten toe te kennen aan Soha uit waregem 
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ondersteund door CVBA Gerhanko uit Kortrijk; 

Artikel 2: 

De zoneraad beslist tot openbare verkoop van 6 voertuigen  

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

- R303 WEV (SHW geel)  

– 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: 

De zoneraad neemt kennis van de genomen maatregelen inzake de Coronacris 

 

6. Mens- en organisatieontwikkeling 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt kennis van de stand van zaken van het optimaliseringsproject van 

Möbius  

 

7. Jaaractieplan en meerjarenplan RBH 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt kennis van het Meerjarenplan RBH 2020 - 2025 en jaaractieplan RBH 2020 

 

8. Cumulaanvraag 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de in beschrijving vernoemde cumulaanvraag van het 

beroepspersoneelslid niet goed voor wat betreft wespenverdelging. 

 

9. Retributiereglement 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist om zich akkoord te verklaren met de voorgestelde toepassing van huidig 

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

vrijgesteld worden van retributie. 



 

3 

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 fundamentele bemerkingen bij een sport-, jeugd- of 

cultuurvereniging die uitsluitend met vrijwilligers werkt 

* controles van bereikbaarheid voor hulpdiensten op openbare evenementen (gratis 

toegankelijk, vb. 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. 

 

 

10. Zonale aanpak verdeling zandzakken 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist zich akkoord te verklaren met de aankoop van zandzakken en 

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

de verdeling overeenkomstig de opgemaakte nota.  

Artikel 2: 

De zoneraad 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 bedragen van 3.2 euro (incl. BTW) per zandzak. 

 

11. Be-Alert 

 

Artikel 1: 

De zoneraad  neemt kennis van de voorgelegde nota. 

Artikel 2: 

De zoneraad beslist tot het ten laste nemen van het jaarlijks abonnemenstgeld ten bedrage 

van 19.000 euro (incl. btw). 

Artikel 3: 

De zoneraad 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. 
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12. Project Alarm - Overeenkomst 

 

Artikel 1: 

De zoneraad 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. 

 


