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Zonecollege HVZ Fluvia 

28 januari 2022 om 07u30 

Digitaal via Teams1 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 10 december 2021 wordt goedgekeurd. 

 

2. Onderhoud ladderwagens 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het jaarlijks onderhoud van de ladderwagens E302 (MEN) 

- E303 (KOR) - E310 (BEL) en adviseert de zoneraad. 

 

3. Stopzetting perceel 4 - aankoop polo korte mouw 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege informeert de zoneraad over de wijziging van opdracht ZMW2019-007 

uitgeschreven door zone Midwest, meer bepaald over de stopzetting van perceel 4.  

 

4. Aankoop balaclava's brandbestrijding - gunning 

 

Artikel 1 

Het zonecollege beslist deze opdracht te gunnen aan de firma Hobrand BV België, 

Duwijckstraat 17 in Lier tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.  

                                                      
1 maatregel ter beperking van de verspreiding van het coronavirus 
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Artikel 2 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van 426 balaclava's voor 

brandbestrijding bij de firma Hobrand BV België voor een totaal bedrag van € 29.896,68 (incl. 

BTW) voor de hulpverleningszone Fluvia. 

Artikel 3 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

5. Bestedingsvoorstel SEVESO-fonds 2022 

 

Artikel 1 

Het zonecollege beslist tot het indienen van een project om het investeringskrediet 2022, dat 

toegekend wordt aan de HVZ Fluvia, aan te wenden voor de aankoop van 

adembeschermingstoestellen.  

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

6. Kazernering: Bramier (Bouw) 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de uitvoering van de werken lot 2 - afwerking te gunnen aan de firma 

'Holvoet gebroeders', Groenstraat 4 te 8770 Ingelmunster voor een bedrag van € 199.644,57 

excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW (= € 41.925,36), te voldoen door de 

medecontractant. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist de uitvoering van de werken lot 3 - elektriciteit te gunnen aan de 

firma 'bv installatiebedrijf Dewitte Geoffrey', Industrielaan 43 te 8930 Menen voor een bedrag 

van € 160.769,00 excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW (= € 33.761,49), te voldoen door de 

medecontractant. 

Artikel 3: 

Het zonecollege beslist de uitvoering van de werken lot 4 - HVAC en sanitair te gunnen aan 

de firma 'Vergote HVAC', Canteclaerstraat 10 te 8560 Moorsele voor een bedrag van € 

240.068,87 excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW (= € 50.414,46), te voldoen door de 

medecontractant.  

Artikel 4: 

Het zonecollege beslist de uitvoering van de werken lot 5 - lift te gunnen aan de firma 

'Coopman Orona nv', Mannebeekstraat 3 te 8790 Waregem voor een bedrag van € 

24.750,00 excl. BTW, te vermeerderen met 21% BTW (= € 5.197,15), te voldoen door de 
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medecontractant. 

Artikel 5: 

Het zonecollege neemt kennis van de totale projectkost voor de kazerne Bramier en de 

raming voor de inrichting van de kazerne na de uitvoering van lot 1 tem 5. 

Artikel 6: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

7. Liquiditeitspositie Wobra vzw 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de liquiditeitspositie van WOBRA vzw en adviseert de 

zoneraad om  

- voor 2022 over te gaan tot uitbetaling van een voorschot van € 100.000 aan WOBRA vzw, 

dat voor het einde van 2022 verrekend wordt met facturen voor opleidingen waaraan 

personeelsleden van de zone deelnemen 

- de zonecommandant te mandateren om bijkomende voorschotten te verstrekken mocht 

WOBRA vzw in de loop van 2022 met extra liquiditeitstekorten geconfronteerd worden. 

 

8. Ombouw AP BEV (A336) naar volwaardig brand AP 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de ombouw van de autopomp van Beveren-Leie 

(A336) naar een volwaardige autopomp brand door Vanassche Services voor een bedrag 

van € 30.203,73 incl. BTW te valideren.  

 

9. Retributiereglement - aanvullende wijziging 

 

Artikel 1: 

Het artikel 4, 7° van het retributiereglement van 10 december 2021 wordt vervangen door 

hetgeen als volgt: 

1. In geval het een interventie zonder voorwerp betreft (er dienen geen handelingen ter 

plaatse te worden verricht), die geen interventie is n.a.v. een loos alarm 

overeenkomstig artikel 2, 8° van voorliggend reglement, wordt een forfaitaire 

vergoeding vastgelegd van: 

a) €150 /interventie ingeval een uitruk van 6 personen of minder. 
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b) €250 /interventie ingeval een uitruk van meer dan 6 personen. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om de wijziging aan het retributiereglement te 

valideren met ingang van 1 januari 2022. 

 

10. Verkoop rollend materieel - Z311 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot openbare verkoop van volgend afgeschreven 

voertuig  : 

● Reserve ziekenwagen Z311  

 

11. Aanwerving preventieadviseur niv. 2 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het PV van de selectieprocedure voor de functie van 

preventieadviseur niv. 2 (B1-B3) goed. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord om de geslaagde kandidaat aan te stellen.  

Artikel 3:  

Er kon geen werfreserve aangelegd worden. 

 

12. Beslissingen tot genezen verklaring 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om het in beschrijving vernoemde personeelslid genezen te verklaren. 

 

13. Cumulaanvragen beroepspersoneel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de in beschrijving vernoemde cumulaanvragen goed. 
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14. Opt-outaanvragen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de in beschrijving genoemde opt-outaanvraag. 

 

15. Personeelsbewegingen - Benoeming beroepsbrandweermannen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Jeffrey Delaey en Matthias Dorme als lid van het 

operationeel brandweerpersoneel in het beroepskader in de graad van brandweerman met 

ingang van 1 februari 2022. 

 

16. Verlenging professionaliseringsstage 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de stageverlenging met drie maanden van in beschrijving 

vernoemde stagiairs brandweerman in het beroepskader. 

 

17. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig kpt. Nino Decock met 

ingang van 1 februari 2022. 

 

18. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig bwm. Koen Deboiserie 

met ingang van 1 februari 2022.  

 

19. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 
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Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van in beschrijving vernoemd vrijw. 

stagedoend bwm. met ingang van 1 januari 2022. 

 

20. Toetreding Prolocus - Tweede pensioenpijler 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de opzeg van de bestaande groepsverzekering, zoals 

aangeboden door Ethias/Belfius, m.i.v. 1 januari 2022; 

Artikel 2: 

Het zonecollege neemt kennis van het voornemen om aan te sluiten bij het pensioenfonds 

van Prolocus en verzoekt de zoneleiding om de regelgevende initiatieven daartoe voor te 

bereiden. 

 

21. Vacatures admin. coördinator: verlenging 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot het verlengen van de vacatureperiode voor de 

openstaande plaatsen van  

- administratief coördinator personeelsbeheer (B) 

- administratief coördinator VTO (B) 

De uiterlijke indieningsdatum van de kandidaturen wordt verschoven van 24 januari naar 21 

februari 2022. 

 

22. Aanwervingsprocedure zonecommandant 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de aanduiding van reservejuryleden in de selectiecommissie, als 

garantiemaatregelen i.k.v. de coronapandemie en adviseert de zoneraad. 

 

23. Kazernering: Bramier - grondpositie: opstal 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van opstalakte betreffende de 

kazerne Bramier zoals opgesteld door notaris Degroote - Kortrijk en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

Het zonecollege machtigt de waarnemend zonecommandant en de zonevoorzitter om 

verder uitvoering te geven aan deze  opstalvereenkomst en tot ondertekening van de 

authentieke akte over te gaan. 

 

24. Kazernering: Evolis - grondpositie: call-optie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist om een schrijven te richten aan stad Kortrijk en aan gemeente 

Zwevegem i.k.v. de call-optie van de kaderovereenkomst en de gereserveerde grond op site 

Evolis effectief ter beschikking te stellen van HVZ Fluvia. 

 

25. Rapportering verslag thematische inspectie VTO 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verzoekt de zoneraad om akte te nemen van het rapport van de 

thematische inspectie op het opleidings- en oefenbeleid van zone Fluvia. 

 

26. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 

27. Hydrantenproblematiek 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte. 

 


