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Zonecollege HVZ Fluvia 

24 september 2021 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 25 juni 2021 wordt goedgekeurd. 

 

2. Schenking oude brandweerpomp 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot schenking van een oude brandweerpomp uit de 

oude kazerne Kortrijk (Rijkswachtstraat) aan BVV. 

 

3. Goedkeuring jaarrekening 2020 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

4. Vaststellen oninbare vorderingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het oninbaar stellen van de openstaande vorderingen 

zoals voorgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige en adviseert de zoneraad. 

 

5. Aankoop interventiekledij 
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Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de voorgestelde aankoop van interventiekledij bij de firma Sioen via 

het raamcontract van Zone Antwerpen goed en adviseert de zoneraad. 

 

6. Aankoop 5 voertuigen "kleine bestelwagens" 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord om 5 dienstwagens aan te laten kopen door de stad Kortrijk.  

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

7. Elevator post Harelbeke 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verdaagt de beslissing omtrent herstelling van de E305 en verzoekt de 

technische commissie om zonaal gedragen advies. 

 

8. Verkoop rollend en niet-rollend materieel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot openbare verkoop van volgende afgeschreven 

voertuigen: 

• S313 - Lauwe - logistiek voertuig 

• S305 - Avelgem - commandowagen 

 

9. Aanduiding DPO via Cipal 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat over tot het aanstellen van de dienstverlenende vereniging Cipal tot 

DPO binnen HVZ Fluvia 

Artikel 2: 

Er wordt een contract aangegaan voor 3 jaar met een totale waarde van 19. 706,4 euro 
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excl. btw (23.844,75 euro incl. btw) 

Artikel 3: 

Een voor eensluidend verklaard afschrift van het toetredingsbesluit al overgemaakt worden 

aan Cipal 

Artikel 4: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad 

 

10. Toetreding raamovereenkomst print Kortrijk 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot toetreding van de raamovereenkomst houdende 

raamovereenkomst print-as-a-service via een prijscatalogus. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist tot goedkeuring van offerte van Canon opgemaakt in functie van de 

raamovereenkomst. 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

11. Aankoop IT - materiaal/gebruikstoestellen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist goedkeuring te verlenen aan de volgende offertes: 

- Offerte van Central Point NV met nummer 371366  dd. 7 september 2021 voor de aankoop 

van 11 laptops met toebehoren (scherm, toetsenbord, dockingstation,...) voor een bedrag 

van 25.999,93 euro incl. btw 

- Offerte van Central Point NV met nummer 370712 dd. 2 september 2021 voor de aankoop 

van 17 tablets voor een bedrag van 11.224,84 euro incl. btw 

Artikel 2:  

Het zonecollege adviseert de zoneraad 

 

12. aankoop IT - materiaal/hardware 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege beslist goedkeuring te verlenen aan de volgende offertes: 

- Offerte van Central Point NV met nummer 370159  dd. 31 augustus 2021 voor de aankoop 

van een softwareupgrade van de firewalls voor een bedrag van 14.417,92 euro incl. btw 

- Offerte van Central Point NV met nummer 370708 dd. 2 september 2021 voor de aankoop 

van Switches voor een bedrag van 16.914,53 euro incl. btw 

- Offerte van Central Point NV met nummer 371004  dd. 6 september 2021 voor de aankoop 

van back-up materiaal en stockaanvulling voor een bedrag van 39.746,01 euro incl. btw 

Artikel 2:  

Het zonecollege adviseert de zoneraad 

 

13. Toewijzing intellectueel recht van Ambureg +return 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de opdracht "terbeschikkingstelling intellectueel 

recht Ambureg en in return de licentie, service en hosting van de nieuwe softwareapplicatie" 

te gunnen aan de firma Endare BV voor een jaarlijkse kost van 5.255,03 € incl. BTW en een 

éénmalige opstartkost van 1.980,35 € incl. BTW. 

 

14. Vervanging defecte server alarmeringscomputer 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de aankoop van een nieuwe server voor de 

alarmeringscomputer via het raamcontract van Central Point voor een bedrag van € 

29.135,53 (incl. BTW), rekeninghoudend met de problematiek, de hoogdringendheid, het 

akkoord van de voorzitter en het financieel visum van de financieel beheerder, goed te 

keuren. 

Artikel 2: 

Aansluitend adviseert het zonecollege de zoneraad om de kost voor de migratie van de 

huidige alarmeringssoftware AesyCAD naar de nieuwe server goed te keuren. Deze 

migratiekost bedraagt € 14.843,68 (incl. BTW) in uitvoering door de firma Verdi uit Roeselare. 

 

15. Toetreding raamovereenkomst BIG-licenties 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de toetreding van de hulpverleningszone Fluvia tot de 

raamovereenkomst "Aankoop van BIG-boeken en - softwarelicenties" van Hulpverleningszone 
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Zuid-West Limburg en adviseert de zoneraad. 

 

16. Toetreding raamovereenkomst klasse B-schuim BZA 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de deelname aan de interzonale aankoop van schuimmiddel klasse B 

onder de vorm van een occassionele gezamenlijke opdracht en op basis van een 

raamovereenkomst goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt bestek BZA/LOG/EXP/2021/53 'Raamovereenkomt voor het leveren 

van schuimmiddel klasse B' goed en dat hiervoor een openbare procedure met Europese 

bekendmaking wordt uitgeschreven. 

Artikel 3: 

Het zonecollege keurt goed dat er machtiging verleend wordt aan BZA om de 

plaatsingsprocedure te voeren, de gunning te doen en de globale opvolging van de 

raamovereenkomsten op te nemen. 

Artikel 4: 

Het zonecollege neemt kennis dat de procedure start wanneer de deelnemende zones het 

bestek, de plaatsingsprocedure en de machtigingen aan BZA hebben laten goedkeuren 

door hun bevoegde organen. 

Artikel 5: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

17. Aankoop adembeschermingstoestellen - gunning 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van  

• 25 adembeschermingstoestellen zonder fles  

• 32 persluchtflessen 6,8l 

voor een totaalbedrag van € 47.177,90 incl. 21% BTW bij de firma Dräger Safety Belgium nv uit 

Wemmel. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 
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18. Belettering gevel + totem post Belgiek 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege geeft opdracht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het 

plaatsen van een totem met het ontwerp van de firma Publima. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de opdracht leveren en plaatsen totem en 

letters gevel post Belgiek te gunnen aan de firma Publima uit Zwevegem voor een bedrag 

van € 18.150 (incl. BTW).  

De gunning kan slechts gebeuren na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het 

gekozen ontwerp. 

 

19. Inrichting kleedkamers post Kuurne 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de werken te gunnen aan de economisch meest 

voordelige aannemer, zijnde Kristof Maes, voor de prijs van € 16.058,94 (incl. BTW). 

 

20. Gunning aanbesteding groenonderhoud HEU/BEL 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de opdracht Groenonderhoud HEU/BEL te 

gunnen aan vzw 't Alternatief uit Zwevegem voor een totaal bedrag van € 57.022,04 (incl. 

BTW). 

 

21. Kazerne Bramier 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de uitvoering van de werken cfr. 'bestek nr.: 2336 - lot 1 - gesloten 

ruwbouw' toe te wijzen aan Tijdelijke Maatschappij Bramier, Breulstraat 111 te 8890 Moorslede 

voor een bedrag van € 1.512.053,37 excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW, te voldoen 

door de medecontractant. De totale kostprijs bedraagt dus € 1.829.584,58 (incl. BTW). 

Artikel 2: 

Het zonecollege verleent goedkeuring voor de publicatie van volgende loten (openbare 

procedure) in het 'Bulletin der Aanbestedingen': 
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- Lot 2 - Afwerking en vast meubilair 

- Lot 3 - Elektriciteit 

- Lot 4 - HVAC en sanitair 

- Lot 5 - Lift 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

22. Kazerne Waregem (Zonneveld) 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de beslissingen van het college van stad Waregem en 

verzoekt de financieel beheerder de nodige kredieten in te schrijven in de 

meerjarenbegroting. 

 

23. Overdracht Kazernes categorie 3 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de uitgeoefende put-opties door de gemeenten Ledegem, 

Lendelede, Kuurne, Avelgem en Harelbeke. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt kennis van de gemaakte investeringen in de periode 2015 - 2020 

overeenkomstig de bijgevoegde tabel (na correctie en volgens boekwaarde) en verzoekt 

de zoneleiding over te gaan tot het uitwerken van een voorstel tot potentiële teruggave van 

de investeringen, rekening houdende met criteria zoals functionaliteit, duurzaamheid en de 

financiële draagkracht van de zone. 

Artikel 3: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding over te gaan tot opmaak van ontwerpaktes 

houdende vestiging van een opstalrecht op de voormelde brandweerkazernes. 

 

24. Personeelsbewegingen - mobiliteit - weigering 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de aanvraag tot mobiliteit in dezelfde graad van in beschrijving 

genoemde persoon niet te aanvaarden.  
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25. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Thermote met ingang van 1 oktober 2021. 

 

26. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig luitenant Freddy Devos 

met ingang van 1 oktober 2021. 

 

27. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Caulier met ingang van 1 oktober 2021. 

 

28. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Debacker met ingang van 1 oktober 2021. 

 

29. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig korporaal Andy Devaere 

met ingang van 1 juli 2021. 

 

30. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 
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Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig korporaal Bernard Demets 

met ingang van 1 augustus 2021. 

 

31. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig 1° sergeant Filiep 

Vanryckeghem met ingang van 1 oktober 2021. 

 

32. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. brandweerman Maikel 

Debaere met ingang van 1 oktober 2021. 

 

33. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. brandweerman Bavo 

Saelens met ingang van 1 oktober 2021. 

 

34. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. brandweerman Pascal 

Lecoutere met ingang van 01 oktober 2021. 

 

35. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijwillig hulpverlener-
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ambulancier Heidi Aers met ingang van 1 oktober 2021. 

 

36. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

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

brandweerman Jonas Van Hastel met ingang van 1 oktober 2021. 

 

37. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijw. brandweerman Jasper 

Declercq met ingang van 1 oktober 2021. 

 

38. Personeelsbewegingen - Benoeming vrijw. bwm. 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Kurt Durnez als vrijwillig brandweerman in de 

graad van brandweerman met ingang van 1 september 2021. 

 

39. Personeelsbewegingen - mutatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de mutatie van vrijwillig adj. Thierry Olievier 

 

40. Personeelsbewegingen - Opschorting 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

41. Verlenging professionaliseringsstage 
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Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om de professionaliseringsstage van de in beschrijving vernoemde 

personeelsleden voor een eerste maal met 3 maanden te verlengen. 

 

42. Personeelsbewegingen - Benoeming beroepsbwm. 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Dethlef De Tollenaere en Tom Vanheuverbeke als 

beroepsbrandweerman in de graad van brandweerman met ingang van 1 oktober 2021. 

 

43. Bevordering tot adjudant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist sgt. Wim D'Haeveloose te bevorderen tot adjudant in het 

beroepskader met ingang van 1 augustus 2021. 

 

44. Bevordering tot majoor 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met de resultaten van de gevoerde 

bevorderingsprocedure en keurt het selectiepv goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat over tot benoeming van kapt. Olivier Dorme en kapt. Henk 

Vanwalleghem tot majoor in het beroepskader met ingang van 1 oktober 2021. 

 

45. Opt-outaanvraag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde opt-outaanvraag goed.  

 

46. Cumulaanvragen - vrijwillig operationeel personeel 
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Artikel 1: 

Het zonecollege neemt ervan akte dat de RSZ de zones aansprakelijk heeft gesteld voor de 

regularisaties inzake werkgevers- en werknemersbijdragen voor de overschrijding van het 

grensbedrag door vrijwillig personeel. 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt ervan akte dat vanaf heden het vrijwillig personeelslid, die het 

grensbedrag overschrijdt en nagelaten heeft om de zone te informeren over cumulatie van 

activiteiten of verkeerd geïnformeerd heeft, de werknemersbijdrage van het verschuldigde 

bedrag ten laste zal nemen. 

Artikel 3: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde cumulaanvragen van het vrijwillig 

operationeel personeel dat in maximaal twee organisaties (een hulpverleningszone, een 

ambulancedienst of de Civiele Bescherming) vrijwilliger is goed. 

Het zonecollege weigert de cumulatie van activiteiten bij meer dan twee organisaties 

(hulpverleningszones of ambulancediensten of Civiele Bescherming) en verzoekt de 

zoneleiding om in overleg te gaan met desbetreffende personeelsleden. 

 

47. Verlenging mandaat waarnemend zonecommandant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de aanstelling van maj. Jan Leenknecht als 

waarnemend zonecommandant te verlengen met zes maanden (of tot de datum waarop 

de benoeming van de titularis van de mandaatfunctie uitwerking krijgt) volgens de 

modaliteiten van Boek 5, Titel 6, KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief 

statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones houdende het hoger 

ambt. 

 

48. Aanwerving preventieadviseur 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van vacant verklaring voor een plaats in de functie van 

preventieadviseur niv.2/noodplanning via aanwerving goed met ingang van 1 oktober 2021 

en adviseert de zoneraad. 

 

49. Arbeidsongeval - niet erkenning 
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Artikel 1: 

Het zonecollege beslist zijn verzekeraar, Ethias, te volgen en bijgevolg het ongeval niet te 

erkennen als arbeidsongeval.  

Betrokkene zal in kennis gesteld worden via aangetekende zending en heeft vanaf de 

datum van betekening drie jaar de tijd om in beroep te gaan. 

 

50. Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst W-VL 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst SAH tussen de West-

Vlaamse hulpverleningszones goed en adviseert de zoneraad. 

 

51. Proefproject ziekenwagen post Ledegem 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om het proefproject ziekenwagen Ledegem voor 

voorlopig ongekende duur op te schorten. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de beslissing van 28 mei 2021, punt 17. Art. 1 

betreffende de proefperiode van 3 maanden voor de ambulance Ledegem in te trekken. 

 

52. Kazernering: stand van zaken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken inzake kazernering. 

 

53. Watersnood Wallonië juli 2021 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de operationele inzet van Hvz Fluvia tijdens de 

watersnood in Wallonië. 

 

54. Kwartaalverslag RBH 
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Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag Q2 2021. 

 

55. Be-Alert 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord om een eigen account te nemen bij Be-Alert op naam van 

de wnd. zonecommandant Maj. Jan Leenknecht. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist dat de kosten verbonden aan het gebruik van Be-Alert (niet het 

abonnementsgeld) ten laste blijven van de begunstigde gemeenten. 

 

56. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 


