
 

1 

Zonecollege HVZ Fluvia 

28 oktober 2022 om 07u30 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 9 september 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. Jaaractieplan 2023 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verzoekt de raad tot validatie van het ontwerp van jaaractieplan 2023 dat 

voorgelegd wordt in uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025. 

 

3. Vergaderkalender 2023 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist de vergaderkalender 2023. 

 

4. Ontwerp van begroting 2023 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van begroting 2023 goed dat sluit met de volgende 

samenvattingstabellen: 

Gewone dienst : 
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Buitengewone dienst : 
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Artikel 2:  

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

5. Ontwerp van budgetwijziging 2022 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van budgetwijziging 2022 goed dat sluit met volgende 

samenvattingstabellen: 
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Gewone dienst: 

 

 

Buitengewone dienst: 
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Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

6. Vaststellen oninbare vorderingen 
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Artikel 1: 

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

vorderingen zoals voorgesteld door de Bijzonder Rekenplichtige. 

 

7. Jeugdbrandweer 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het openen van een provisierekening voor de zonale 

jeugdbrandweer en de aanstelling van dhr. Geert Ollevier als provisiehouder van de 

rekening. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

8. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

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

zoneraad. 

 

9. Nota 65+ 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt het ontwerp van zonale beleidsnota (nota 65+) omtrent aanvragen tot 

verlenging van het dienstnemingscontract na het bereiken van de leeftijdsgrens voor het 

operationeel personeel goed. 

Dit zonaal beleid treedt in werking met onmiddellijke ingang. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

10. GSD-V 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege verleent goedkeuring voor de toetreding van Hulpverleningszone Fluvia tot 
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de vzw Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) met 

ingang van 1 januari 2023 voor  

-  de vaste medewerkers van de zone; 

-  de vrijwilligers van de zone via een individuele aansluiting waarbij de vrijwilliger zijn bijdrage 

geheel individueel betaalt. 

 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

11. 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 november 2022. 

 

12. Personeelsbewegingen - contractverlenging 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege beslist op basis van de individuele beoordeling en het zonaal beleid omtrent 

de leeftijdsgrens van brandweervrijwilligers om het dienstnemingscontract niet te verlengen. 

Artikel 2: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijw. bwm. Guy Deneckere met 

ingang van 1 januari 2023. 

 

13. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig kpt. Bart Vandecasteele 

met ingang van 1 januari 2023. 

 

14. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met het eervol ontslag van vrijwillig 1°sgt. Dirk Vandamme met 
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ingang van 1 januari 2023. 

 

15. Personeelsbewegingen - eervol ontslag 

 

Artikel 1: 

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

Vandewalle met ingang van 1 december 2022. 

 

16. Personeelsbewegingen - Vrijwillig ontslag 

 

Artikel 1: 

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

bwm. met ingang van 1 november 2022. 

 

17. Personeelsbewegingen - vrijw. ontslag admin. personeel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de uitdiensttreding van de twee in beschrijving 

vernoemde administratieve personeelsleden. 

Artikel 2: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot validatie van de ontwerpvacatures voor: 

- een plaats in de functie van administratief logistiek medewerker (C)  

- een plaats in de functie van administratief medewerker financiën (C), onder voorbehoud 

van een ontoereikend wervingsreserve. 

 

18. Aanvraag verlenging dienstneming beroepsofficier 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege valideert, onder voorbehoud van arbeidsgeneeskundige goedkeuring, de 

verlenging van dienstneming op vraag van kpt. Rony Damman tot 1 september 2023. 

Artikel 2: 

Het zonecollege verleent kapt. Rony Damman het eervol ontslag met ingang van 1 

september 2023. 
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19. Beëindiging ambt vrijwillig brandweerman n.a.v. overlijden 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan akte en condoleert de familie, vrienden en collega's van 

Brith Roelstraete.  

 

20. Personeelsbewegingen - Opschorting activiteiten 

 

Artikel 1: 

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

vernoemd vrijwillig operationeel personeelslid. 

 

21. Opt-outaanvraag 

 

Artikel 1: 

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

 

22. Aanpassing Opt-outcontract 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege valideert de in beschrijving vermelde aanpassing van opt-outcontract. 

 

23. Aanpassing Opt-outcontract 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege valideert de in beschrijving vermelde aanpassing van opt-outcontract. 

 

24. Cumulaanvragen - vrijwillig operationeel 

 

Artikel 1: 
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Het zonecollege wijzigt haar besluit van 24 september 2021 bij punt 46. als volgt: 

Het zonecollege weigert de cumulatie van activiteiten bij meer dan twee zones met ingang 

van 22 augustus 2022. De personeelsleden die in meer dan twee zones vrijwillig personeelslid 

zijn tot op 22 augustus 2022, kunnen dat blijven tot uiterlijk 22 augustus 2024. 

 

25. Cumulaanvragen beroepspersoneel 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege keurt de vernieuwing van in beschrijving vermelde cumulaanvragen van het 

operationeel beroepspersoneel goed. 

 

26. Personeelsbewegingen - mobiliteit/cumul 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege gaat akkoord met de cumulatie van functies en de mobiliteit, zoals 

beschreven in de artikelen 24 en 83/6 van KB administratief statuut van het operationeel 

personeel van de hulpverleningszones, van in beschrijving vermeld vrijwillig personeelslid met 

onmiddellijke ingang. 

 

27. Personeelsbewegingen - Interne mutatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis. 

 

28. Personeelsbewegingen - Interne mutatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt hiervan kennis. 

 

29. Aankoop 3 bestelwagens "Cargo Klein" 

 

Artikel 1 

Het zonecollege keurt de aankoop van drie bestelwagens type "Cargo Klein" bij de firma 

Mercedes-Benz Belgium Luxembourg via raamovereenkomst Federale Politie voor een totaal 
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bedrag van € 199.098,24 incl. BTW goed. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

30. Aankoop hydraulisch materieel voor ZAR 

 

Artikel 1: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 2: 

Het bestek met nr. "2022-Fluvia-0003" en de raming voor de opdracht “Aankoop specifiek 

hydraulisch materieel voor ZAR”, opgesteld door Hulpverleningszone Fluvia worden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

Artikel 3: 

De raming bedraagt € 55.900,00 excl. BTW of € 67.639,00 incl. 21 % BTW. 

Artikel 4: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

31. Aankoop van tafelmeubilair voor dispatching 

 

Artikel 1 

Het zonecollege gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van tafelmeubilair voor 

dispatching bij de firma Ergo-lab BV voor het bedrag van € 33.158,95 incl. BTW. 

Artikel 2 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

32. Dakrenovatie brandweerkazerne Avelgem (opstart) 

 

Artikel 1: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
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Artikel 2: 

Het bestek met nr. 2022-Fluvia-0004 en de raming voor de opdracht “Dakrenovatie 

brandweerkazerne Avelgem” opgesteld door Hulpverleningszone Fluvia worden 

goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 

aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

Artikel 3: 

De raming bedraagt € 123.966,94 excl. BTW of € 150.000,00 incl. 21 % BTW. 

Artikel 4: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad. 

 

33. Bouwproject Bramier - stand van zaken 

 

Artikel 1: 

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

 

34. Energiebesparende maatregelen 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt kennis van de dienstnota '221007 - Energiebesparende maatregelen'. 

 

35. Organisatie DGH: ontwerp van samenwerkingsovereenk 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot validatie van de bijgevoegde 

ontwerpovereenkomsten van samenwerking met AZ Delta en met Sint-Jozefskliniek Izegem. 

 

36. Verlenging contract ERP-systeem Zoneforce 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot verlenging met een jaar van het contract met 

Magenta voor de ERP-software Zoneforce. 

Deze opdracht is in de begroting 2023 voorzien voor een totaal bedrag van € 62.275,19 
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(intracommunautaire levering). 

 

37. Samenwerkingsprotocol WOBRA-Hulpverleningszones 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege adviseert de zoneraad tot validatie van het bijgevoegde ontwerp van 

samenwerkingsprotocol inzake het decentraal organiseren van een aantal voortgezette 

opleidingen. 

 

38. Zonale aanpak verdeling zandzakken: evaluatie 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van de evaluatie van de huidige aanpak en verzoekt de zone 

tot verder onderzoek. 

 

39. Kwartaalverslag dir. RBH 

 

Artikel 1: 

Het zonecollege neemt akte van het kwartaalverslag Q2 2022. 

 

40. Tuchtprocedure 

 

 

 


