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Zonecollege HVZ Fluvia 

24 juni 2022 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 20 mei 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

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

zoneraad. 

 

3. Aankoop van reddingsvesten 

 

Artikel 1: 

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

firma Condor Safety, Krommebeekstraat 44, 8930 Menen voor een bedrag van € 9.484,44 

(incl. BTW). 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

4. Aankoop audiovisuele installatie nieuwe kazernes 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verleent goedkeuring voor de aankoop van een audiovisuele installatie 

voor de nieuwe kazerne Waregem middels afname van het raamcontract van stad Kortrijk 

met Real Dolmen voor een bedrag van € 48.058,78 (incl. BTW) bij Whitemilk BV, Nieuwe 
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Pontstraat 19, 9600 Ronse. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verleent goedkeuring voor de aankoop van een audiovisuele installatie 

voor de nieuwe kazerne Bramier middels afname van het raamcontract van stad Kortrijk met 

Real Dolmen voor een bedrag van € 28.222,04 (incl. BTW) bij Whitemilk BV, Nieuwe Pontstraat 

19, 9600 Ronse. 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

5. Aankoop van twee ziekenwagens 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist over te gaan tot de aankoop van twee ziekenwagens volgens 

raamcontract Directie Civiele Veiligheid, Bijzonder bestek MAT 46-381 - 18 - Post 1 en 

bijkomend materiaal voor een totaal bedrag van € 353.205,05 (incl. BTW). 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

6. Brandweerkalenders - gunning 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de gunning van het drukwerk van de zonale 

brandweerkalenders aan de firma Innigroup, Industrielaan 5, 8501 Kortrijk/Heule voor een 

bedrag van € 50.302,31 (incl. BTW - excl. bedeling). 

Artikel 2: 

Het zonecollege verleent zijn akkoord tot bedeling van de brandweerkalenders via Bpost in 

de gemeenten Wielsbeke en Spiere-Helkijn (gemeenten zonder brandweerpost) voor een 

geraamd bedrag van € 1.495,90 (incl. BTW). 

Artikel 3: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

7. Openbare verkoop rollend materieel 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege adviseert de zoneraad tot openbare verkoop van volgend afgeschreven 

materieel: 

- A307 WAR - autopomp brand  

- LPAW2 LAU - mobiele pomp 

 

8. Toetreding raamovereenkomst ABES 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de toetreding van Hulpverleningszone Fluvia tot de 

raamovereenkomst voor het leveren van ademhalingstoestellen en toebehoren van 

Brandweer Westhoek bij de firma Dräger Safety Belgium n.v. uit Wemmel. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

9. Raamovereenkomst juridische diensten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de toetreding van Hulpverleningszone Fluvia tot de acht 

percelen van de raamovereenkomst juridische diensten van Hulpverleningszone 1 West-

Vlaanderen (Zone1) gegund op 25 april 2022. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

10. Project Evolis - Aanstelling architect 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de overeenkomst goed voor de volledige studieopdracht voor de 

bouw van de nieuwe hoofdkazerne van de Hulpverleningszone Fluvia te Kortrijk (op basis van 

het verslag van de gunningscommissie bij de Open Oproep: inschrijving voor het project 

OO4001).  

Het zonecollege gunt de opdracht aan 'Tijdelijke Maatschappij Archilles architectenbureau, 

Compagnie O' met een ereloon van 9,23%, wat voor de raming van het project een bedrag 

betekent van € 1.524.120,55 + € 320.065,32 BTW voor het ontwerp en opvolging van de 

uitvoering. 

Artikel 2: 
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Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

11. Aanpassingen Opt-outcontracten 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege valideert de in beschrijving vermelde (wijzigingen van) opt-outcontracten. 

 

12. Personeelsbewegingen - ambtshalve ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist het ambtshalve ontslag van in beschrijving vermeld vrijwillig lid van 

het operationeel brandweerpersoneel met ingang van 1 juli 2022. 

 

13. Personeelsbewegingen - vrijw. 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 juli 2022. 

De loonschaal van de medewerker zal aangepast worden naar de graad die hij zal 

bekleden vanaf 1 juli 2022 met passende anciënniteit. 

 

14. Personeelsbewegingen - Benoeming VW HVA 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Inara Vermandere als vrijwillig ambulancier in de 

graad van HVA met ingang van 1 juli 2022. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Megan Ducatteeuw als vrijwillig ambulancier in 

de graad van HVA met ingang van 1 juli 2022. 

Artikel 3:  

Het zonecollege beslist de benoeming van Stephanie Soenen als vrijwillig ambulancier in de 

graad van HVA met ingang van 1 juli 2022. 

Artikel 4: 
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Het zonecollege beslist de benoeming van Kevin Cloet als vrijwillig ambulancier in de graad 

van HVA met ingang van 1 juli 2022. 

 

15. Personeelsbewegingen - Verlenging professionaliseringsstage 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de verlenging van de professionaliseringsstage van in beschrijving 

vermeld personeelslid.  

De stage loopt van 1 augustus 2022 t.e.m. 31 oktober 2022. 

 

16. Personeelsbewegingen - Benoeming sergeant beroeps 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Pieter Himpe tot sergeant in het beroepskader 

met ingang van 1 juli 2022.  

 

17. Personeelsbewegingen - Benoeming tot luitenant beroeps 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Philip Kerckhove tot luitenant in het beroepskader 

met ingang van 1 juli 2022. 

Artikel 2: 

Het zonecollege beslist de benoeming van Luk Vancauwenberghe tot luitenant in het 

beroepskader met ingang van 1 juli 2022. 

 

18. Personeelsbewegingen - contractverlenging 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt, onder voorbehoud van de arbeidsgeneeskundige goedkeuring, de 

contractverlenging van één jaar, n.a.v. het bereiken van de leeftijdsgrens goed. 

 

19. Bevorderingsprocedure vrijwillig sergeant 
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Artikel 1: 

Het zonecollege verleent goedkeuring aan het selectie-PV en valideert de resultaten. 

Artikel 2: 

Het zonecollege laat de geslaagde kandidaten toe tot de bevorderingsstage van zes 

maanden met ingang van 1 juli 2022. 

 

20. Niet erkennen Covid als beroepsziekte 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart de aanvraag om schadeloosstelling wegens een beroepsziekte 

(Covid-19) die niet voorkomt op de Belgische lijst der erkende beroepsziekten ontvankelijk 

maar niet gegrond.  

De beslissing zal betekend worden aan: 

- de aanvrager  

- Fedris  

- evenals aan de mutualiteit van de betrokkene 

 

21. Regularisatie personeelsdossier 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad om goedkeuring te verlenen aan de in bijlage 

gevoegde regularisatie en over te gaan tot uitbetaling van dit achterstallig loon. 

 

22. Arbeidsreglement administratief personeel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist goedkeuring te verlenen aan het in bijlage opgenomen ontwerp van 

arbeidsreglement en adviseert de zoneraad. 

 

23. Aankoop tijdsregistratiesysteem 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verklaart zich akkoord met de aankoop van het tijdsregistratiesysteem van 

SDP gelegen te Vijfstraten 18 te 9100 Sint-Niklaas voor een investeringsbedrag van € 14.380,17 
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en een exploitatiekost van € 397,00 per maand. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad 

 

24. Jeugdbrandweer 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist het 'reglement jeugdbrandweer HVZ Fluvia' goed te keuren en 

verzoekt de zoneleiding rekening te houden met een maximaal jaarlijks budget van € 3.500 

onder exploitatie. 

Voor de investering voor de aankoop van dienstkledij dient dit budgettair gepland te worden 

binnen de vastgelegde meerjarenbegroting (raming 10.000€).  

Artikel 2: 

Het zonecollege verzoekt de zoneleiding een persmoment te organiseren bij de opstart van 

het nieuwe werkjaar. 

 

25. Organisatie DGH: stand van zaken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de stand van zaken. 

 

26. Bouwproject Bramier - stand van zaken 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de financiële en infrastructurele stand van zaken. 

 

27. Informatieveiligheidsplan HVZ Fluvia 2022 -2025 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist goedkeuring te verlenen aan het informatieveiligheidsplan 2022 -2025 

van de hulpverleningszone en adviseert de zoneraad. 
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28. Zonaal operationeel organisatieschema - informeren 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van het operationeel organisatieschema cfr. art. 22/1 van de 

Wet Civiele Veiligheid en informeert de zoneraad. 

Het zonecollege neemt kennis van de werkzaamheden ('Brede denkoefening') van het MAT 

i.s.m. de technische commissie die oa. moet resulteren in een vernieuwd operationeel 

organisatieschema. 

 

29. Personeelsbewegingen - Mutatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis. 

 

30. Interventies reinigen openbare weg - 'modder op de 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de problematiek en stemt in met het voeren van een 

campagne 'modder op de weg' richting de landbouw in de regio via de gemeenten.  

 

31. Interventiestatistieken 

 

Artikel 1:  

Het zonecollege neemt akte van de geactualiseerde statistieken. 

 

32. Vergaderkalender 2022 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van vergaderkalender 2022. 

 


