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Zonecollege HVZ Fluvia 

26 februari 2021 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 22 januari 2021 wordt goedgekeurd. 

 

2. Goedkeuring begroting 2021 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

3. Verzekeringen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege hecht goedkeuring aan de opdracht voor "doorlichting risico’s en 

verzekeringspolissen (fase 1) + begeleiding van de overheidsopdracht verzekeringen (fase 2)" 

en kiest wat de procedure betreft voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt het bestek onder refertenr. HVZFLUVIA/WM/2021/01 opgesteld door 

HVZ Fluvia goed. 

Artikel 3: 

Het zonecollege bevestigt de toepassing van artikel 47 van de overheidsopdrachtenwet en 

zal optreden als aankoopcentrale voor zover andere hulpverleningszones hierop wensen in 

te tekenen. 

Artikel 4: 

Hiertoe zullen de in beschrijving vermelde firma’s aangeschreven worden. 

Artikel 5: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

4. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

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



 

2 

zoneraad. 

 

5. Aankoop hotbox IGS 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van een hotbox IGS en 

adviseert de zoneraad. 

 

6. Bestedingsvoorstel Sevesofonds 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot het indienen van een meerjarenproject om het investeringskrediet 

2019-2020-2021 dat toegekend wordt aan HVZ Fluvia aan te wenden voor de aankoop van 

adembeschermingstoestellen en adviseert de zoneraad. 

 

7. Aankoop interventiekledij 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van interventiekledij en 

adviseert de zoneraad. 

 

8. Onderhoud ladderpakketten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de bestelbon 2021/17 voor het jaarlijks onderhoud van de 

stroomgroepen en ladderpakketten van de E303, E310 en E312 goed en adviseert de 

zoneraad. 

 

9. Levering ladderwagen post Menen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de levering van de E302 MEN. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist tot verkoop van 1 voertuig en adviseert de zoneraad: 

- E307 ZWE 

 

10. Aankoop wasmachine 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van een wasmachine en 

adviseert de zoneraad. 
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11. Google G-Suite 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in bijlage gevoegde orderovereenkomst voor Google Workspace 

goed en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt de overdracht van het licht gestegen opleidingsbudget i.k.v. G-Suite 

naar 2021 goed en adviseert de zoneraad. 

 

12. Nieuwjaarsgeschenk personeelsleden 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege bekrachtigt de beslissing betreffende het nieuwjaarsgeschenk voor alle 

Fluvia-personeel en adviseert de zoneraad. 

 

13. Mandatering raadsman 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de in beschrijving vernoemde dagvaarding en valideert de 

beslissing van de Voorzitter houdende mandatering van advocatenkantoor Publius Kortrijk. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

14. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Koen Vercauteren 

met ingang van 1 maart 2021. 

 

15. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Bwm. Wim Devos met 

ingang van 1 maart 2021. 

 

16. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Jonghe met ingang van 1 maart 2021. 
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17. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. Brandweerman Marc 

Henkens met ingang van 1 maart 2021. 

 

18. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van Sgt. Filiep Devos met ingang van 1 

mei 2021. 

 

19. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig 1ste Sergeant Dirk Bostoen  

met ingang van 1 mei 2021. 

 

20. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijw. Bwm. Marie-Rose Devos met 

ingang van 1 april 2021. 

 

21. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van Kpl. Geert Felhoen met ingang 

van 1 februari 2021. 

 

22. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Kpl. Willy Devos met 

ingang van 1 april 2021. 

 

23. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig Bwm. Luc Weedaege met 

ingang van 1 maart 2021. 
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24. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig brandweerman Bert 

Verpraet met ingang van 01/02/2021. 

 

25. Personeelsbewegingen - Opschorting 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

26. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteite 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

27. Personeelsbewegingen - Beëindiging opschorting van activiteiten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met vervroegde hervatting van activiteiten na opschorting op 

vraag van in beschrijving vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

28. Personeelsbewegingen - Benoeming HVA 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Sven Feyers als vrijwillig hulpverlener-ambulancier 

in de graad van HVA met ingang van 1 maart 2021. 

 

29. Personeelsbewegingen - Mobiliteit 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist Brian Geryl toe te laten tot de mobiliteitsstage voor vrijw. HVA met 

ingang van 1 maart 2021. 

 

30. Personeelsbewegingen - Mutatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de mutatie van vrijwillig Bwm. Steven Vanden Broecke 

van post Gullegem naar post Kuurne.  

 

31. Verlenging stage 
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Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de stageverlenging met zes maanden van in beschrijving vernoemd 

vrijwillig stagedoend brandweerman. 

 

32. Beslissingen tot genezen verklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 1: 

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

 

33. Permanent open verklaren overgang statuut 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de permanente vacant verklaring van plaatsen als hulpverlener-

ambulancier via overgang goed en adviseert de zoneraad. 

 

34. Admin. medewerker facility - patrimoniumbeheerder 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure voor de functie van administratief 

medewerker facility - patrimoniumbeheerder (B) goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord om de eerst gerangschikte kandidaat aan te stellen en de 

geslaagde kandidaten op te nemen in het aanwervingsreserve. 

 

35. Administratief medewerker dienst FIN 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure voor de functie van administratief 

medewerker dienst financiën (C) goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord om de eerst gerangschikte kandidaat aan te stellen en de 

geslaagde kandidaten op te nemen in het aanwervingsreserve. 

 

36. Admin. coördinator dispatching 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure voor de functie van coördinator 

dispatching goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord om de eerst gerangschikte kandidaat aan te stellen in de 
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functie van administratief coördinator dispatching. 

 

37. Aanwerving administratief dispatcher 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist een administratief dispatcher aan te werven via aanwending van het 

wervingsreserve. 

 

38. Selectieprocedure zonecommandant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure goed en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege stelt in afwachting van een nieuwe selectieprocedure zonecommandant  

een tijdelijk transitieteam aan dat de zone tot dan zal leiden en verzoekt een extra zitting van 

de zoneraad voor te bereiden voor de aanstelling en eedaflegging van de waarnemend 

zonecommandant. 

 

39. Aanschaf en vernieuwing software 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat principieel akkoord met de verwerving van beheersoftware voor het 

wagenpark, materieel en gebouwen en beslist om hiervoor mee in te stappen in de 

aanbestedingsprocedure die gevoerd zal worden door Brandweerzone Rivierenland. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat principieel akkoord met de vernieuwing van de alarmeringssoftware  in 

de zonale dispatching en beslist om hiervoor mee in te stappen in de 

aanbestedingsprocedure die gevoerd zal worden door hulpverleningszone Zone1. 

 

40. Kledijreglement 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het kledijreglement versie 2.0 goed en adviseert de zoneraad. 

 

41. 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 
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het coronavirus en adviseert de zoneraad. 

 

42. Kazernering 

 

Artikel 1: 

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

 

43. Retributiereglement - aanvulling en  interpretatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de besprekingen in de werkvergadering van Burgemeesters 

van 15 februari 2021 en verzoekt dit dossier verder voor te bereiden en te agenderen op de 

volgende zitting. 

 

44. Wijziging KB administratief statuut operationeel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

45. Kwartaalverslag domein RBH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag Q4 2020. 

 

46. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 


