Zoneraad HVZ Fluvia
25 juni 2021 om 09u00
LIJST BESLISSINGEN
Openbare zitting
1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Artikel 1:
Het verslag van de vergadering van 28 mei 2021 wordt goedgekeurd.
2.

Lijst van aanwendingen

Artikel 1:
De zoneraad keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed.
3.

Aankoop brandbestrijdingsmiddelen

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van onderdelen voor onderhoud
en zelf vullen van brandblusapparaten bij de firma Somati Fie NV via de raamovereenkomst
Creat voor een bedrag van € 9.556,70 (incl. BTW).
4.

Aankoop brandweerlaarzen en bottines

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met de toetreding tot het raamcontract voor de levering van
brandweerlaarzen en bottines, opgesteld door Hulpverleningszone1 West-Vlaanderen die
optreedt als aankoopcentrale.
5.

Aankoop brandweerkledijkasten - gunning

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van 30 "3-persoonsbrandweerkledijkasten" voor 90 brandweerlieden posten Kuurne en Menen bij de firma Buro
International uit Tielt voor een bedrag van € 53.417,61 incl. BTW.
Artikel 2
De zoneraad neemt akte van de verhoging van het initieel voorziene budget met € 3.226,81
incl. BTW.
De raming uitgave deel 2022 voor de resterende 70 brandweerkledijkasten wordt
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dientengevolge aangepast van € 21.296,00 naar € 41.730,14 incl. BTW waarvoor de zoneraad
principieel akkoord gaat.
6.

Aankoop heftruck

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van de heftruck EFG220 voor een
bedrag van 30.110,85 € (incl. BTW) bij de firma Jungheinrich NV uit Leuven.
7.

Herstelling Tankwagen T351 Waregem>Avelgem

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde inspectie, revisie pomp en herstelling van
de tankwagen T351 ten bedrage van € 13.933,41 incl. BTW bij de firma Vanassche Services
NV.
8.

Terbeschikkingstelling + Return Ambureg

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met het definitief ter beschikking stellen van de "open source
code" aan de firma die de beste return in gebruik zal bieden.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van overheidsopdracht van beperkte
waarde.
Artikel 3
Volgende firma's worden uitgenodigd om deel te nemen aan de overheidsopdracht van
beperkte waarde:

9.

•

Traxgo bvba, Holstraat 44, 8570 Anzegem

•

Endare BV, Ottergemsesteenweg-Zuid 808b, 9000 Gent

•

FrontForce NV, Romeynsweel 7, 2030 Antwerpen

•

Verdi BV, Industrieweg 43, 8800 Roeselare

Brandweerkalenders - gunning drukwerk

Artikel 1:
De zoneraad beslist om de opdracht drukwerk brandweerkalender te gunnen aan Drukkerijk
Delabie, Boulevard de l'Eurozone 9, 7700 Moeskroen voor een bedrag van € 26.860,00 (excl.
BTW en excl. postbedeling)
10. Verzekeringen - Selectiebeslissing eerste fase
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Artikel 1:
De zoneraad verschaft zijn goedkeuring aan het selectierapport HVZ Fluvia dat toelaat dat
alle ingeschreven kandidaten worden toegelaten aan het vervolg van de procedure en
valideert het lastenboek dat als basis zal dienen voor de verdere onderhandelingen met de
kandidaten.
11. Schenking rollend materieel
Artikel 1:
De zoneraad beslist tot schenking van:
T309, tankwagen van het merk STEYR en het bouwjaar 1997, aan de organisatie Bureau of Fire
Protection Mimaropa Region-Regional Office.
12. Verkoop rollend en niet-rollend materieel
Artikel 1:
De zoneraad beslist tot openbare verkoop van volgende afgeschreven stukken materieel:
•

CNG-compressor van de firma Committed uit het bouwjaar 2013

•

Reddingsladder van de post Lauwe wegens onherstelbaar en afgekeurd.

13. Retributiereglement - aanpassingen
Dit punt werd uitgesteld.
14. Reglement Thuiswerk
Dit punt werd uitgesteld.
15. Mens- en organisatieontwikkeling
Artikel 1:
De zoneraad keurt de aanpassing van het personeelsplan van zone Fluvia en het daarmee
gepaard gaande gewijzigde organogram betreffende de zonale diensten van de zone,
inbegrepen de brandweerpermanentie, goed.
Artikel 2:
De zoneraad keurt de vacant verklaring en desgevallend het examenreglement goed voor
•

4 plaatsen in de functie van Beroepsbrandweerman
Invulling via aanwending van de bestaande professionaliseringsreserve;

•

2 plaatsen in de functie van majoor via bevordering door verhoging in graad;

•

2 plaatsen in de functie van luitenant/clusterofficier via bevordering door verhoging in
graad en professionalisering;
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•

1 plaats in de functie van adjudant
Invulling via aanwending van de bestaande bevorderingsreserve.

Artikel 3:
De zoneraad gaat principieel akkoord om in zitting van 24 september 2021 open te verklaren:
•

2 plaatsen in de functie van administratief HR-coördinator (B);

•

1 plaats in de functie van administratief coördinator VTO (B);

•

1 plaats in de functie van administratief medewerker VTO (C);

•

1 plaats in de functie van administratief coördinator beleidsondersteuning (B).

Artikel 4:
De zoneraad beslist tot het aanleggen van een wervingsreserve met een geldigheidstermijn
van 2 jaar bij elke van de hierboven beschreven procedure.
Artikel 5:
De zoneraad gaat akkoord dat de directiefuncties met ingang van vandaag 25/06/2021
ingevuld worden als volgt:
- facility: kpt. Olivier Dorme
- operaties: kpt. Henk Vanwalleghem
- bedrijfsvoering: Wouter Mouton
- risicobeheersing: maj. Jan Leenknecht.
16. Risicoanalyse
Artikel 1:
De zoneraad valideert de risicoanalyse als bedoeld in art. 5, derde lid, van de wet van 15 mei
2007 betreffende de civiele veiligheid.
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