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Zonecollege HVZ Fluvia 

20 mei 2022 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 22 april 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

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

zoneraad. 

 

3. Aankoop digitale opslagcapaciteit 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat over tot de aankoop van digitale opslagcapaciteit (Storage) middels 

afname van het raamcontract van C-smart houdende aankoop van ICT Infrastructuur en dit 

voor een bedrag van € 47.765,35 (incl. btw) bij Centralpoint België NV, WIngepark 5B te 3110 

Rotselaar. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

4. Vernieuwing WIFI 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat over tot de vernieuwing van de wifi-infrastructuur middels afname van 

het raamcontract van C-smart houdende aankoop van ICT Infrastructuur en dit voor een 
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bedrag van € 22.767,36 (incl. btw) bij Centralpoint België NV, WIngepark 5B te 3110 Rotselaar. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

5. Aankoop brandweerkledijkasten deel 2022 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop uit eigen raamovereenkomst 

van 22 "3-persoonsbrandweerkledijkasten" en 2 "2-persoonsbrandweerkledijkasten" bij de 

firma Buro International uit Tielt voor een bedrag van € 41.727,95 incl. BTW. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

6. Aanpassing 2 poolwagens naar commandowagens SAH 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde inrichting van een prioritaire uitrusting op 

twee poolwagens Opel Zafira door de firma Somati Vehicles voor een bedrag van 17.749,37 

€ incl. BTW. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

7. Aanpassing striping voertuigen naar klasse 3 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen van de striping naar 

klasse 3 voor de 1ste lijnsvoertuigen door de firma OTM NV voor een bedrag van 18.712,05 

incl. BTW. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

8. Plaatsen containerunit post KOR 
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Artikel 1: 

Het zonecollege keurt, onder voorbehoud van het verkrijgen van een omgevingsvergunning, 

de aankoop van een containerunit in post Kortrijk bij de firma Warsco Units nv uit Genk voor 

een bedrag van € 48.518,22 (incl. BTW) goed en valideert eveneens de plaatsingskosten voor 

een geraamd bedrag van € 4.500,00 (incl. BTW). 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

9. Personeelsbewegingen - ambtshalve ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist het ambtshalve ontslag van in beschrijving vernoemd vrijwillig 

brandweerman-stagiair en dit met onmiddellijke ingang.  

 

10. Personeelsbewegingen - mobiliteit in dezelfde graad 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege laat Bram Avet toe tot de mobiliteitsstage in de graad van brandweerman 

in het vrijwillig kader met ingang van 1 juni 2022. 

 

11. Personeelsbewegingen - Opschorting activiteiten 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeel. 

 

20. Personeelsbewegingen - Opschorting activiteiten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de inkorting van de gevraagde periode van opschorting 

van activiteiten van in beschrijving vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord met het terug inschakelen van in beschrijving vernoemd 

vrijwillig operationeel personeelslid vanaf 1 juni 2022. 
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12. Bevordering tot sergeant - benoeming 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de bevordering van Pieter-Jan Vancraeynest en Mathias 

Segers tot sergeant in het beroepskader met ingang van 1 mei 2022. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord met de bevordering van Willem Abé, Evick Van Meenen, 

Alexander Rigolle, Brecht Dewitte en Jonas Pottie tot sergeant in het vrijwillig kader met 

ingang van 1 mei 2022. 

 

13. Bevordering tot sergeant - verlenging stage 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de verlenging met twee maanden van de bevorderingsstage van in 

beschrijving vernoemd operationeel beroepspersoneelslid, cfr. art. 59, KB van 19 april 2014 tot 

bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 

hulpverleningszones. 

 

14. Nieuwe overeenkomst provincie i.k.v. bescherming tegen mestgassen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het ontwerp van vernieuwde overeenkomst zoals 

voorgesteld door de provincie West-Vlaanderen inzake de opdracht van diensten 

betreffende ‘uitlening van materiaal aan landbouwers voor de bescherming tegen 

mestgassen’. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

15. Tijdelijke ontdubbeling springbemanning 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot tijdelijke ontdubbeling van de springbemanning 

op de ambulance KOR2 d.m.v. extra bestaffing van 2 plaatsen overdag van 7u tot 19u van 

maandag tot zondag. 
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Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding om gedurende bovengenoemde tijdelijke 

ontdubbeling onderzoek te voeren naar een structurele oplossing voor de springbemanning. 

 

16. Kazernering - goedkeuring opstalovereenkomsten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpen van opstalakte betreffende de 

kazernes Harelbeke, Ledegem, Lendelede zoals opgesteld door notaris Degroote - Kortrijk en 

over te gaan tot het terugbetalen van de gemaakte investeringen overeenkomstig de 

modaliteiten zoals vastgelegd in de kaderovereenkomst 

Artikel 2: 

Het zonecollege machtigt de zonecommandant en de voorzitter om verder uitvoering te 

geven aan deze authentieke opstalovereenkomsten en tot ondertekening van de 

authentieke aktes over te gaan. 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad 

 

17. Multidisciplinaire samenwerking 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege mandateert het MAT om verder onderzoek te voeren naar multidisciplinaire 

samenwerking. 

 

18. Digitale ontsluiting informatie GIPOD 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de vraag om met ingang van xxxxx niet langer geplande 

innames, wegenwerken, etc.. per mail door te sturen maar verder in te zetten op een 

maximaal gebruik van GIPOD. 

 

19. Interventiestatistieken 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 


