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Zoneraad HVZ Fluvia 

23 april 2021 om 08u45 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 26 maart 2021 wordt goedgekeurd. 

 

2. Verzekeringen - lastvoorwaarden en wijze gunnen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verschaft zijn goedkeuring aan de wijze van gunnen (mededinginsprocedure 

met bekendmaking) en aan de  selectieleidraad. De opdracht wordt Europees 

bekendgemaakt overeenkomstig de geldende bekendmakingsreglementering. 

 

3. Rekeningen 2020 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de rekening 2020 goed. 

Artikel 2: 

De T-staat wordt vastgesteld met volgende over te dragen kredieten : 315.398,03 EUR in 

Gewone Dienst en 890.942,16 EUR in Buitengewone Dienst. 

Artikel 3: 

Het totaal bedrag onverhaalbare en oninvorderbare opbrengsten bedraagt 207.524,17 EUR.  

Artikel 4:  

Onderhavige beslissing, na publiciteit over te maken aan de Toezichthoudende Overheid.  

 

4. Vaststellen oninbare vorderingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met het oninbaar stellen van de openstaande vorderingen zoals 

voorgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige . 

 

5. Lijst van aanwendingen 
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Artikel 1: 

De zoneraad keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed . 

 

6. Autoladder post ZWE - principiële aankoop 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de opstelling en ondertekening door de Voorzitter van de 

principiële bestelbon (engagement) voorzien voor levering ladderwagen post Zwevegem in 

2023.  

Artikel 2: 

De zoneraad beslist de aankoop te plaatsen via de geglobaliseerde aankopen van de FOD 

IBZ volgens bijzonder bestek  II/MAT/A49-348-16-Perceel 1 bij dezelfde leverancier als de 

vorige aankopen van ladderwagens: SomatiVehicles NV uit Erembodegem. 

De raming voor 2023 bedraagt € 808.500,00 incl. 21 % BTW. 

Hiermee gaat de zoneraad principieel akkoord om dit bedrag te voorzien in de begroting 

2023. 

 

7. Verkoop rollend en niet-rollend materieel 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met in beschrijving genoemde verkoop van de 

(reserve)ziekenwagen Z307. 

 

8. Aankoop brandweerkledijkasten 

 

Artikel 1: 

De zoneraad hanteert als wijze van gunnen voor de opdracht 'Aankoop 

brandweerkledijkasten' de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

Artikel 2: 

Het bestek met nr. 2021/FAC01 en de raming voor de opdracht 'Aankoop 

brandweerkledijkasten', opgesteld door Hulpverleningszone Fluvia, worden goedgekeurd.  

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 

de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 

werken, leveringen en diensten. 

Artikel 3: 

De uitgave voor deze opdracht deel 2021 wordt geraamd op € 50.190,80 en is voorzien in de 

begroting 2021 op de begrotingspost 351/723-90 via AW2021/858.  

De uitgave deel 2022 wordt geraamd op € 21.296,00 waarvoor het zonecollege principieel 

akkoord gaat. 
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Artikel 4: 

Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:  

• Inofec bvba, Deinzesteenweg 77, 8700 Tielt 

• Vanassche Firefighting Engineering NV, Brugsesteenweg 8, 8531 Harelbeke 

• Buro International NV, Galgenveldstraat 6, 8700 Tielt  

• Fire Technics NV, Solvaylaan 6, 8400 Oostende 

• Buro Modern bvba, Wijmeriestraat 15,  8790 Waregem 

 

9. Uitrol kledijreglement 2.0: basispakket 

 

Artikel 1: 

De zoneraad  beslist de in beschrijving vermelde aankopen van dienstbroeken, polo's, 

sokken, patches, borstvelcro's, ambulanciersbroeken en ambulancierspolo's te realiseren 

teneinde te voldoen aan het in het kledijreglement bedoelde basispakket. 

 

10. Aankoop pagers 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist de in beschrijving vermelde aankoop van pagers te gunnen aan 

Tranzcom NV, Biestebroekkaai 300, 1070 Brussel . 

 

11. Aankoop duikpakken 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist de in beschrijving vermelde aankoop van duikpakken te gunnen aan 

Severinus NV, Waregemstraat 210, 8540 Deerlijk. 

 

12. C-Smart toetreden raamovereenkomst ICT - hardware 

 

Artikel 1: 

Hulpverleningszone Fluvia doet een beroep op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de 

aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van ICT 

Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19). 

 

13. Aankoop hardware - afname raamovereenkomst 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verklaart zich akkoord met de in bijlage gevoegde nota betreffende de 

vernieuwing van de back-up infrastructuur en beslist de aankoop van in voormelde nota 

omschreven benodigdheden voor een bedrag van € 7.166,98 (inclusief btw) bij Centralpoint 
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België NV, WIngepark 5B te 3110 Rotselaar. 

 

14. Kazernering - goedkeuring opstalovereenkomsten 

 

Artikel 1: 

De zoneraad hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpen van opstalakte betreffende de 

kazernes Menen, Waregem en Belgiek (Deerlijk-Anzegem) zoals opgesteld door notaris 

Degroote - Kortrijk . 

Artikel 2: 

De zoneraad machtigt de waarnemend zonecommandant en de voorzitter om verder 

uitvoering te geven aan deze authentieke opstalvereenkomsten en tot ondertekening van 

de authentieke aktes over te gaan. 

 

15. Kazernering - stand van zaken bouwprojecten 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt akte van de stand van zaken in de lopende kazerneringsprojecten. 

Artikel 2: 

De zoneraad stemt in met het overmaken van de geformuleerde bedenking aangaande 

bereikbaarheid van de kazerne in functie van de publieke raadpleging van de verfijnde 

startnota die loopt van 30 maart tot en met 28 mei 2021. 

 

16. Jaaractieplan RBH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het jaaractieplan 2021 van de dienst risicobeheersing. 

 

17. Activiteitenverslag 2020 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het activiteitenrapport 2020 goed en verzoekt het tegen 30 april 2021 

aan de minister te bezorgen.. 

 


