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Zoneraad HVZ Fluvia 

20 mei 2022 om 08u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

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

 

2. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed. 

 

3. Aankoop digitale opslagcapaciteit 

 

Artikel 1 

De zoneraad 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. 

 

4. Vernieuwing WIFI 

 

Artikel 1 

De zoneraad gaat over tot de vernieuwing van de wifi-infrstuctuur middels afname van het 

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

 

5. Aankoop brandweerkledijkasten deel 2022 

 

Artikel 1 

De zoneraad 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. 

 

6. Aanpassing 2 poolwagens naar commandowagens SAH 

 

Artikel 1 

De zoneraad 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. 

 

7. Aanpassing striping voertuigen naar klasse 3 

 

Artikel 1 

De zoneraad 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. 

 

8. Plaatsen containerunit post KOR 

 

Artikel 1: 

De zoneraad 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). 

 

9. Nieuwe overeenkomst provincie - mestgassen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met het ontwerp van vernieuwde overeenkomst zoals 
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voorgesteld door de provincie West-Vlaanderen inzake de opdracht van diensten 

betreffende ‘uitlening van materiaal aan landbouwers voor de bescherming tegen 

mestgassen’. 

 

10. Tijdelijke ontdubbeling springbemanning 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist 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. 

 

11. Kazernering - goedkeuring opstalovereenkomsten 

 

Artikel 1: 

De zoneraad 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: 

De zoneraad 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. 

 


