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Zonecollege HVZ Fluvia 

10 december 2021 om 07u30 - digitaal1 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 22 oktober 2021 wordt goedgekeurd. 

 

2. Schenking van hulpmiddelen medische interventies 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de schenking van in beschrijving vernoemde medische 

hulpmiddelen. 

 

3. Verzekeringen HVZ Fluvia - Gunning 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist goedkeuring te verlenen aan het gunningsverslag, opgesteld door de 

externe begeleider AON, en de opdracht te gunnen als volgt: 

- Perceel 1 aan Ethias; 

- Perceel 2 aan Ethias; 

- Perceel 3 aan P&V Verzekeringen; 

- Perceel 4 aan P&V Verzekeringen; 

- Perceel 5 aan Ethias. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

4. Aankoop van dienstpolo korte mouw 

Artikel 1 

                                                      
1 maatregel ter beperking van de verspreiding van het coronavirus 
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Het zonecollege gaat akkoord met de aankoop van dienstpolo's (korte mouw) voor een 

bedrag van € 22.273,98 (incl. BTW) bij de firma PL-Safety Bornem en adviseert de zoneraad. 

 

5. Aankoop regenjas RISC - wijziging 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de gewijzigde gunning van regenjassen voor RISC. 

 

6. Aankoop van software facilitair beheer (EAM) 

Artikel 1 

De opdracht tot aankoop van software facilitair beheer (EAM) wordt gegund bij wijze van 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 2 

Het bestek met nr. 2021/ICT02 en de raming voor de opdracht “Software Enterprise Asset 

Management”, 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 in 2022 voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.000,00 (incl. 21 % BTW).  

Over de volledige looptijd van 4 jaar wordt deze opdracht geraamd op € 77.000,00 (incl. 

BTW). 

 

Artikel 4 

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

zonder voorafgaande bekendmaking: 

• TOPdesk Belgium,  Uitbreidingstraat 184, 2600 Antwerp (Berchem) 

• Ultimo Software Solutions bv, Mechelen Campus, gebouw A, Schaliënhoevedreef 20, 

2800 Mechelen 

• Computer Programming Services bvba, Politieke Gevangenstraat 22, 

 8530 Harelbeke 

Artikel 5 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

7. Toetreding raamovereenkomst BZA schuimdiensten 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de deelname aan de interzonale overeenkomst voor het reinigen van 
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schuimhoudende en -voerende installaties, testen en verwerken van blusschuimen onder de 

vorm van een occasionele gezamenlijke opdracht en op basis van een raamovereenkomst 

goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt bestek BZA/LOG/EXP/2021/58 Raamovereenkomst voor het reinigen 

van schuimhoudende en -voerende installaties, testen en verwerken van blusschuimen goed 

en dat hiervoor een mededingingsprocedure met onderhandelingen 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. 

 

8. Lijst van aanwendingen 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed en adviseert de 

zoneraad. 

 

9. Kaderovereenkomst Fluvius duurzame gebouwen 

Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met de in beschrijving vernoemde 

kaderovereenkomst "Fluvius Duurzame gebouwen" betreffende ondersteuning bij planning 

en/of implementatie van het lokale energiebeleid en adviseert de zoneraad. 

 

10. Onderhoudsplan - Contract "duurzame gebouwen" 

Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met de onderhoudsovereenkomst met Fluvius System 

Operator CV optredend voor de opdrachthoudende vereniging/coöperatieve 

intercommunale vereniging Gaselwest en neemt akte van de jaarlijkse abonnementskost van 

€ 15.100,19 (BTW incl.). 
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Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad.  

 

11. Elevator E305 post Harelbeke 

Artikel 1: 

Het zonecollege verdaagt de beslissing omtrent al dan niet herstelling van de elevator E305 

in afwachting van een operationeel plan waarrond  een brede denkoefening wordt gevoerd 

omtrent oa. de positionering en typologie van voertuigen gelinkt aan de (toekomstige) 

postformatie(s). 

 

12. Retributiereglement - validatie aangepast reglement 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om het finaal ontwerp van aangepast 

retributiereglement te valideren met ingang van 1 januari 2022 en verzoekt de zoneleiding 

om het voorbereide communicatieplan tijdig uit te rollen. 

Artikel 2: 

Het zonecollege valideert de in beschrijving vermelde interne afspraken. 

 

13. Personeelsbewegingen - Benoeming bwm. beroeps 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Joran Doornaert als lid van het operationeel 

brandweerpersoneel in het beroepskader in de graad van brandweerman met ingang van 1 

januari 2022. 

 

14. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

15. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 
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16. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

17. Personeelsbewegingen - opschorting van activiteiten 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

18. Personeelsbewegingen - Opschorting van activiteiten 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

19. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

Artikel 1: 

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

Beernaert met ingang van 1 december 2021. 

 

20. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig sergeant Steven Bijttebier 

met ingang van 1 januari 2022. 

 

21. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

Artikel 1: 

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

Coussement met ingang van 1 december 2021. 

 

22. Vrijwillig ontslag admin. functie 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van het vrijwillig ontslag van in beschrijving vernoemd 
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administratief personeelslid met ingang van 1 december 2021.  

 

23. Vrijwillig ontslag admin. DISP 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van het vrijwillig ontslag met ingang van 15 november 2021 

van in beschrijving vernoemd administratief personeelslid. 

 

24. Werving brandweervrijwilligers 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure voor de aanwerving van vrijwillig 

brandweerpersoneel in de graad van brandweerman via aanwerving goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege keurt het PV van selectieprocedure voor de aanwerving van vrijwillig 

brandweerpersoneel in de graad van brandweerman via mobiliteit goed. 

Artikel 3: 

Het zonecollege laat de gunstig gerangschikte kandidaten (17) toe tot de aanwervingsstage 

met onmiddellijke ingang. 

Artikel 4: 

Het zonecollege laat de gunstig gerangschikte kandidaat (1) toe tot de mobiliteitsstage met 

onmiddellijke ingang. 

 

25. Procedure luitenant/clusterofficier 

Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met de resultaten van de gevoerde bevorderings- en 

professionaliseringsprocedure en keurt beide selectiepv's goed. 

Artikel 2: 

het zonecollege gaat akkoord met de toelating van adj. Philip Kerckhove tot de 

bevorderingsstage in de graad van luitenant met ingang van 1 januari 2022. 

Artikel 3: 

Het zonecollege gaat akkoord met de toelating van vrijwillig lt. Luk Vancauwenberghe tot de 

professionaliseringsstage in de graad van luitenant met ingang van 1 januari 2022. 

 

26. Opt-outaanvragen 
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Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met de in beschrijving vermelde opt-outaanvragen. 

 

27. Beslissingen tot genezen verklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om de in beschrijving vernoemde personeelsleden genezen te 

verklaren. 

 

28. RPR - aanpassingen 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist zijn goedkeuring te verlenen aan het voorgelegde ontwerp van 

aangepaste rechtspositieregeling. 

Artikel 2: 

De aangepast rechtspositieregeling gaat in met onmiddellijke ingang met uitzondering van 

de bepaling aangaande de shiftvergoeding voor het administratief personeel in 

volcontinuedienst die, om praktische en organisatorische redenen, ingaat op 1 januari 2022. 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

29. Vastleggen vervangende feestdagen 2022 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het voorstel van vervangende feestdagen voor 2022 en 

adviseert de zoneraad. 

 

30. Mens- en organisatieontwikkeling 

Artikel 1: 

Het zonecollege valideert de ontwerpvacatureteksten en adviseert de zoneraad tot vacant 

verklaring met ingang van 17 december 2021 van: 

- 1 plaats in de functie van administratief coördinator personeelsbeheer (B) via aanwerving; 

- 1 plaats in de functie van administratief coördinator P&O (B) via interne bevordering; 

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

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

- 1 plaats in de functie van administratief coördinator beleidsondersteuning (B) via interne 
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bevordering. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot het aanleggen van een wervingsreserve met een 

geldigheidstermijn van 2 jaar bij elke van de hierboven beschreven procedure. 

 

31. Oproep tot kandidaten zonecommandant 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van vacant verklaring voor de aanwerving van de 

mandaatfunctie van zonecommandant met ingang van 20 december 2021 goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege besluit over te gaan tot het aanstellen van het extern HR-bureau Search & 

Selection en neemt deze op in de selectiecommissie.  

Tevens werd de overige samenstelling van de selectiecommissie beslist. 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

32. Organisatie DGH 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de besprekingen van de beleidswerkgroep DGH van 9 

november en 8 december 2021 en stemt ermee in dat de zoneleiding verdere besprekingen 

aangaat met (in volgorde): 1. Az Delta, 2. Az Groeninge, 3. zone Midwest, 4. FGI. 

Intussen worden verdere beslissingen verdaagd. 

 

33. Technische commissie: huishoudelijk reglement 

Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met het ontwerp van huishoudelijk reglement van de 

technische commissie en adviseert de zoneraad. 

 

34. Mobiliteit 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 

35. Zonaal informatiecomité 
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Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het akkoord van de technische commissie en het bureau 

van de vrijwilliger over de beëindiging van het zonaal informatiecomité (ZIC). 

 

36. Paintball locaties in Fluvia-gebied 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis en verzoekt de zoneleiding om betrokkene te 

informeren over de huidige en geldende regels in deze. 

 

37. Kwartaalverslag domein RBH 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag Q3 2021. 

 

38. Interventiestatistieken 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 

39. Kazerne Zwevegem - PFAS 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis. 

 


