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Zonecollege HVZ Fluvia 

22 april 2022 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 25 maart 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. Rekeningen 2021 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de rekeningen 2021 zoals in de in beschrijving vermelde 

samenvattingstabel, balans en resultatenrekening goed en adviseert de zoneraad. 

Artikel 2: 

De T-staat wordt vastgesteld met volgende over te dragen kredieten:  

464.209,84 EUR in Gewone Dienst 

1.010.936,25 EUR in Buitengewone Dienst 

Artikel 3: 

Het totaal bedrag onverhaalbare en oninvorderbare opbrengsten bedraagt 65.449,58 EUR.  

Artikel 4: 

Onderhavige beslissing, na publiciteit over te maken aan de Toezichthoudende overheid.  

 

3. Vaststellen oninbare vorderingen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot het oninbaar stellen van de openstaande 

vorderingen zoals voorgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige. 
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4. Aankoop balaclava's brandbestrijding deel 2/2022 

 

Artikel 1 

Het zonecollege verleent goedkeuring aan de aankoop van 225 balaclava's voor 

brandbestrijding door afname uit de eigen raamovereenkomst (leverancier: firma Hobrand 

BV België) voor een bedrag van € 15.790,50 (incl. BTW). 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

5. Aankoop Laptops en toebehoren 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met de aankoop van 10 laptops en toebehoren door 

middel van afname van het raamcontract van C-smart houdende aankoop van ICT 

Infrastructuur en dit voor een bedrag van € 20.472,02 (incl. btw) bij Centralpoint België NV, 

WIngepark 5B te 3110 Rotselaar. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

6. Aankoop pagers 

 

Artikel 1 

Het zonecollege verleent goedkeuring aan de aankoop van 49 pagers voor 

brandweerlieden bij de firma Abiom Communication Systems bvba via raamovereenkomst 

Astrid nv van publiek recht voor een bedrag van € 10.141,77 (incl. BTW). 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

7. Aankoop van interventiekledij 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van interventiekledij bij de 

firma Sioen voor een bedrag van € 19.478,68 (incl. BTW). 

Artikel 2: 
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Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

8. Aankoop van materiaal & PBM's voor duikers 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van duikmateriaal & PBM's 

voor een bedrag van € 19.955,42 (incl. BTW) bij de firma Duikshop Tarcy. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

9. Aankoop van elektrische laadpunten 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van bijkomende elektrische 

laadpunten voor elektrische voertuigen bij de firma CertiPower voor een bedrag van € 

15.897,12  (incl. BTW). 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

10. Z311 - Herroepen beslissing tot verkoop 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord om de ziekenwagen Z311 niet openbaar te verkopen, maar 

n.a.v. het verkeersongeval van 5 april 2022, dit voertuig terug in dienst te nemen. 

Het zonecollege neemt akte van de noodzakelijke herstellingen voor een geraamd bedrag 

van € 6.160,00 alvorens tot indienststelling te kunnen overgaan en valideert die. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

11. Project Evolis - Aanstelling architect 

 

 

12. Personeelsbewegingen - Benoeming beroepsbrandweerm 
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Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Kamiel Houssoulliez als lid van het operationeel 

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

mei 2022. 

 

13. Personeelsbewegingen - Benoeming vrijw. brandweerm 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist tot benoeming van Diëgo D'haene als lid van het vrijwillig 

operationeel brandweerpersoneel in de graad van brandweerman met ingang van 1 mei 

2022. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist tot benoeming van Michaël Vandeweijer als lid van het vrijwillig 

operationeel brandweerpersoneel in de graad van brandweerman met ingang van 1 mei 

2022. 

 

14. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

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

hulpverlener-ambulancier met ingang van 1 mei 2022. 

 

15. Verlenging professionaliseringsstage 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de verlenging van de professionaliseringsstage van in beschrijving 

vermeld personeelslid.  

De stage loopt van 1 mei 2022 t.e.m. 31 juli 2022.  

 

16. Vrijwillige terugzetting in graad 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de aanvraag tot vrijwillige terugzetting in graad van in 

beschrijving vernoemd vrijwillig personeelslid en valideert die met ingang van 1 mei 2022. 
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De loonschaal van de medewerker zal aangepast worden naar de graad die hij zal 

bekleden vanaf 1 mei 2022 met passende anciënniteit.  

 

17. Aanwervingsprocedure adm. coörd. personeelsbeheer 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege valideert het selectie-PV en bijhorend resultaat.  

 

18. Aanwervingsprocedure adm. coörd. VTO (B) 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege valideert het selectie-PV en neemt akte van het eindresultaat. 

 

19. Werving brandweervrijwilligers - vacant verklaring 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de vacant verklaring en het selectiereglement voor de aanwerving 

van brandweervrijwilligers goed en adviseert de zoneraad.  

 

20. Medisch controletoezicht op arbeidsongeschiktheid 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verleent goedkeuring aan het voorstel en aan de offerte tot samenwerking 

met Certimed voor wat betreft medisch controletoezicht op arbeidsongeschiktheid. 

Artikel 2: 

Het zonecollege mandateert de Voorzitter tot afhandeling van de nodige 

opstartformaliteiten. 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

21. Pensioenfonds Prolocus: aanstelling vertegenwoordi 
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Artikel 1:  

Het zonecollege stelt de zonecommandant, maj. Olivier Dorme, en als plaatsvervanger de 

ajunct-zonecdt, maj. Jan Leenknecht, aan als vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van OFP Prolocus. 

 

22. Project Bramier - Validatie vorderingsstaten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot mandatering van de Voorzitter en de 

ondervoorzitters om de vorderingsstaten, eventuele min- en meerwerken te valideren t.b.v. 

het respecteren van de facturatie- en uitvoeringstermijnen.  

De financiële projectopvolging wordt telkens op het eerstvolgende zonecollege voorgelegd. 

 

23. Activiteitenrapport 2021 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het activiteitenrapport 2021 en verzoekt om het rapport 

over te maken aan de minister tegen uiterlijk 30 april 2022. 

 

24. Organisatie DGH 

 

 

25. Mutaties vrijw. brandweerpersoneel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de in beschrijving vermelde mutaties.  

 

26. Interventiestatistieken maart 2022 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 


