Zoneraad HVZ Fluvia
24 september 2021 om 09u00
LIJST BESLISSINGEN

Besloten zitting

1.

Verlenging mandaat waarnemend zonecommandant

Artikel 1:
De zoneraad beslist 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.

Openbare zitting

2.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

Artikel 1:
Het verslag van de vergadering van 25 juni 2021 wordt goedgekeurd.

3.

Vaststellen oninbare vorderingen

Artikel 1:
De zoneraad gaat akkoord met het oninbaar stellen van de openstaande vorderingen zoals
voorgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige.
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4.

Aankoop interventiekledij

Artikel 1
De zoneraad keurt de voorgestelde aankoop van interventiekledij bij de firma Sioen via het
raamcontract van Zone Antwerpen voor een bedrag van € 69.351,46 (incl. BTW) goed.

5.

Aankoop 5 voertuigen "kleine bestelwagens"

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord om 5 dienstwagens aan te laten kopen door de stad Kortrijk.

6.

Elevator post Harelbeke

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met de verdaging door het zonecollege (24/09/2021) van de
beslissing omtrent herstelling van de E305.

7.

Verkoop rollend en niet-rollend materieel

Artikel 1:
De zoneraad beslist tot openbare verkoop van volgende afgeschreven voertuigen:

8.

•

S313 - Lauwe - logistiek voertuig

•

S305 - Avelgem - commandowagen

Aanduiding DPO via Cipal

Artikel 1
De zoneraad beslist over te gaan 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 € 23.844,75 incl.
BTW.
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Artikel 3
Een voor eensluidend verklaard afschrift van het toetredingsbesluit zal overgemaakt worden
aan Cipal

9.

Toetreding raamovereenkomst printers Kortrijk

Artikel 1:
De zoneraad beslist tot toetreding van de raamovereenkomst houdende raamovereenkomst
print-as-a-service via een prijscatalogus.
Artikel 2:
De zoneraad beslist tot goedkeuring van offerte van Canon opgemaakt in functie van de
raamovereenkomst.

10. Aankoop IT - materiaal/gebruikstoestellen

Artikel 1:
De zoneraad verleent goedkeuring 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 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 incl. btw

11. aankoop IT - materiaal/hardware

Artikel 1:
De zoneraad verleent goedkeuring 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 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 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 incl. btw
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12. Toewijzing intellectueel recht van Ambureg +return

Artikel 1:
De zoneraad gunt de opdracht "terbeschikkingstelling intellectueel recht Ambureg en in
return de licentie, service en hosting van de nieuwe softwareapplicatie" 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.

13. Vervanging defecte server alarmeringscomputer

Artikel 1:
De zoneraad keurt 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.
Artikel 2:
De zoneraad keurt de migratiekost van de huidige alarmeringssoftware EasyCAD naar de
nieuwe server voor een bedrag van € 14.843,68 (incl. BTW) in uitvoering door de firma Verdi
uit Roeselare goed.

14. Toetreding raamovereenkomst BIG-licenties

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met de toetreding van de hulpverleningszone Fluvia tot de
raamovereenkomst "Aankoop van BIG-boeken en - softwarelicenties" van Hulpverleningszone
Zuid-West Limburg.

15. Toetreding raamovereenkomst klasse B-schuim BZA

Artikel 1:
De zoneraad 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:
De zoneraad keurt bestek BZA/LOG/EXP/2021/53 'Raamovereenkomt voor het leveren van
schuimmiddel klasse B' goed en dat hiervoor een openbare procedure met Europese
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bekendmaking wordt uitgeschreven.
Artikel 3:
De zoneraad 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:
De zoneraad 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.

16. Aankoop adembeschermingstoestellen - gunning

Artikel 1
De zoneraad 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.

17. Belettering gevel + totem post Belgiek

Artikel 1:
De zoneraad gunt de opdracht 'leveren en plaatsen totem en letters gevel post Belgiek' 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.

18. Inrichting kleedkamers post Kuurne

Artikel 1:
De zoneraad gunt de opdracht aan de economisch meest voordelige aannemer, zijnde
Kristof Maes, voor de prijs van € 16.058,94 (incl. BTW).

19. Gunning aanbesteding groenonderhoud HEU/BEL
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Artikel 1:
De zoneraad gunt de opdracht Groenonderhoud HEU/BEL aan vzw 't Alternatief uit
Zwevegem voor een totaal bedrag van € 57.022,04 (incl. BTW).

20. Kazerne Bramier

Artikel 1:
De zoneraad 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 derhalve € 1.829.584,58 (incl. BTW).
Artikel 2:
De zoneraad verleent goedkeuring voor de publicatie van volgende loten (openbare
procedure) in het 'Bulletin der Aanbestedingen':
- Lot 2 - Afwerking en vast meubilair
- Lot 3 - Elektriciteit
- Lot 4 - HVAC en sanitair
- Lot 5 - Lift

21. Kazerne Waregem (Zonneveld)

Artikel 1:
De zoneraad neemt kennis van de beslissingen van het college van stad Waregem en
verzoekt de Bijzonder Rekenplichtige om de nodige kredieten in te schrijven in de
meerjarenbegroting.

22. Aanwerving preventieadviseur

Artikel 1:
De zoneraad keurt de vacant verklaring, volgens de modaliteiten in het bijgevoegde
ontwerpdocument, van een plaats in de functie van preventieadviseur niv.2/noodplanning
via aanwerving en met de aanleg van een aanwervingsreserve met ingang van 1 oktober
2021 goed.
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23. Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst W-VL

Artikel 1:
De zoneraad keurt de samenwerkingsovereenkomst SAH tussen de West-Vlaamse
hulpverleningszones goed.

24. Proefproject ziekenwagen post Ledegem

Artikel 1:
De zoneraad neemt akte van het advies van het zonecollege en beslist om het proefproject
ziekenwagen Ledegem voor voorlopig ongekende duur op te schorten
Artikel 2:
De zoneraad trekt hiermee de beslissing van 28 mei 2021, punt 17. Art. 1 betreffende de
proefperiode van 3 maanden voor de ambulance Ledegem in.
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