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Zoneraad HVZ Fluvia 

26 februari 2021 om 09u00 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Besloten zitting 

 

1. Selectieprocedure zonecommandant 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het PV van selectieprocedure goed. 

 

 

Openbare zitting 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

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

 

3. Verzekeringen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad 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: 

De zoneraad keurt het bestek onder refertenr. HVZFLUVIA/WM/2021/01 opgesteld door HVZ 

Fluvia goed. 

Artikel 3: 

De zoneraad 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. 

 

4. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 
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De zoneraad keurt de bijgevoegde lijsten van aanwendingen goed. 

 

5. Aankoop hotbox IGS 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van een hotbox IGS. 

 

6. Bestedingsvoorstel Sevesofonds 

 

Artikel 1: 

De zoneraad 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. 

 

7. Aankoop interventiekledij 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van interventiekledij. 

 

8. Onderhoud ladderpakketten 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de bestelbon 2021/17 voor het jaarlijks onderhoud van de stroomgroepen 

en ladderpakketten van de E303, E310 en E312 goed. 

 

9. Levering ladderwagen post Menen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt akte van de levering van de E302 MEN. 

Artikel 2: 

De zoneraad beslist tot verkoop van 1 voertuig: 

- E307 ZWE 

 

10. Aankoop wasmachine 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van een wasmachine. 

 

11. Google G-Suite 

 

Artikel 1: 
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De zoneraad keurt de in bijlage gevoegde orderovereenkomst voor Google Workspace 

goed. 

Artikel 2: 

De zoneraad keurt de overdracht van het licht gestegen opleidingsbudget i.k.v. G-Suite naar 

2021 goed. 

 

12. Nieuwjaarsgeschenk personeelsleden 

 

Artikel 1: 

De zoneraad bekrachtigt de beslissing betreffende het nieuwjaarsgeschenk voor alle Fluvia-

personeel. 

 

13. Mandatering raadsman 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt akte van de in beschrijving vernoemde dagvaarding en valideert de 

beslissing van de Voorzitter houdende mandatering van advocatenkantoor Publius Kortrijk. 

 

14. Permanent open verklaren overgang statuut 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de permanente vacant verklaring van plaatsen als hulpverlener-

ambulancier via overgang goed. 

 

15. Kledijreglement 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het kledijreglement versie 2.0 goed. 

 

16. Coronacrisis 

 

Artikel 1: 

De zoneraad valideert de door Fluvia genomen maatregelen tegen de verspreiding van het 

coronavirus. 

 


