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Zoneraad HVZ Fluvia 

28 mei 2021 om 08u30 
Digitale zitting via Teams met livestream 

 

LIJST BESLISSINGEN 
 
 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 23 april 2021 wordt goedgekeurd. 

 

2. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed. 

 

3. Toetreding tot dienstverlenende vereniging Cipal 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal goed. 

Artikel 2: 

De zoneraad beslist toe te treden tot deze vereniging, voor de duur van haar bestaan. 

Artikel 3: 

De voorziene kostenplaatsing van 125 euro zal worden overgemaakt, na opvraging door 

Cipal. 

 

4. Toetreding raamovereenkomst brandbestrijdingsmidde 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de toetreding van Hulpverleningszone Fluvia tot de 

raamovereenkomst van de aankoopcentrale CREAT voor de aankoop van 

brandbestrijdingsmiddelen. 

 

5. Toetreding raamovereenkomst uniformhemden 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de toetreding van Hulpverleningszone Fluvia tot de 
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raamovereenkomst van de aankoopcentrale CREAT voor de aankoop van uniformhemden. 

 

6. Toetreding raamovereenkomst uitgaansuniformen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de toetreding van de hulpverleningszone Fluvia tot de 

raamovereenkomst van de aankoopcentrale Creat voor de aankoop van 

uitgaansuniformen. 

 

7. Verkoop rollend materieel 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist tot openbare verkoop van het voertuig R309. 

 

8. Aankoop opvangbakken 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van opvangbakken magazijn ten 

bedrage van € 15.012,47 (incl. BTW) bij de firma Stow International NV. 

 

9. Aankoop Adembeschermingstoestellen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de opdracht voor " Aankoop Adembeschermingstoestellen” goed en 

kiest wat de procedure betreft voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

Artikel 2: 

De zoneraad keurt het bestek met nr. 2021/LOG01 opgesteld door HVZ Fluvia en de raming 

ten bedrage van € 47.371,50 (incl. BTW) goed.  

Artikel 3: 

Volgende firma's worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelings- 

procedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

• HOBRAND BV, Duwijckstraat 17, 2500 Lier 

• VANASSCHE FIREFIGHTING ENGINEERING NV, Brugsesteenweg 8, 8531 Harelbeke 

• DRÄGER SAFETY BELGIUM NV, Heide 10, 1780 Wemmel 

• FIRE TECHNICS NV, Solvaylaan 6, 8400 Oostende 

 

10. Aankoop persslangen 

 

Artikel 1: 
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De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van persslangen voor 

bundeltoepassing ten belope van € 9.970,40 (incl. BTW) bij de firma Fire Technics NV. 

 

11. Aanbestedingsdossier Groenonderhoud 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verschaft zijn goedkeuring aan de wijze van gunnen 

(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking) en aan het bestek met referentie 

2021/FAC002. 

 

12. Aankoop van magazijninrichting 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van magazijnconstructie voor een 

bedrag van € 26.917,66 (incl. BTW) bij de firma Stow International NV. 

 

13. Correctie bedrag aankopen duikpakken 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt akte van het gecorrigeerd aankoopbedrag voor de aankoop van 

duikpakken, goedgekeurd in de de zoneraad van 23 april 2021 en valideert het aangepast 

bedrag van €14.790,00 (incl. BTW).  

 

14. Vacantverklaring aanwerving brandweervrijwilligers 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de vacant verklaring en het selectiereglement voor de aanwerving van 

brandweervrijwilligers goed.  

 

15. Bevordering tot Sergeant 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt het ontwerp van vacant verklaring en het examenreglement voor de 

aanleg van een bevorderingsreserve in de graad van sergeant in het beroepskader en in het 

vrijwillig kader goed. 

 

16. Vervanging operationeel beroepsbrandweerpersoneel 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verleent goedkeuring om het professionaliseringsreserve aan te wenden voor 

de invulling van vier plaatsen in het beroepsbasiskader in de graad van brandweerman. 
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17. Organisatie DGH 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt akte van de adviezen van de beleidswerkgroep DGH en verleent 

goedkeuring om 

- een proefperiode van 3 maanden op te starten waarin de ambulance post Ledegem 

volcontinue op 2' uitruktijd staat volgens de in beschrijving vermelde modaliteiten en mits 

evaluatie 

- de zone een ruime denkoefening inzake organisatie DGH te laten opmaken voor de ganse 

zone 

- de in beschrijving vermelde visie omtrent de cumulatie van de functie middenkader en de 

functie hulpverlener-ambulancier uitwerking te geven. 

 

18. Kazernering: Bramier 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verleent goedkeuring aan de wijze van gunnen (open procedure) 

lastvoorwaarden, het aanbestedingsdossier en de raming voor 'lot 1 - Ruwbouw' voor de 

bouw van kazerne Bramier en beslist over te gaan tot publicatie via e-notification.  

 


