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Zoneraad HVZ Fluvia 

28 oktober 2022 om 09u40 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

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

 

2. Jaaractieplan 2023 

 

Artikel 1: 

De zoneraad valideert het jaaractieplan 2023 dat voorgelegd wordt in uitvoering van het meerjarenplan 

2020-2025. 

 

3. Vergaderkalender 2023 

 

Artikel 1: 

De zoneraad beslist de vergaderkalender 2023. 

 

4. Ontwerp van begroting 2023 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de begroting 2023 goed dat sluit met de volgende samenvattingstabellen: 

Gewone dienst : 
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Buitengewone dienst : 
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5. Ontwerp van budgetwijziging 2022 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de budgetwijziging 2022 goed dat sluit met volgende samenvattingstabellen: 

Gewone dienst: 
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Buitengewone dienst: 
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6. Vaststellen oninbare vorderingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat over tot het oninbaar stellen van de openstaande vorderingen zoals voorgesteld 

door de Bijzonder Rekenplichtige. 
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19. Aanwerving administratief personeel 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verleent goedkeuring om 1 plaats in de functie van administratief logistiek medewerker (C) 

open te verklaren en een wervingsreserve aan te leggen. 

Het ontwerp van vacant verklaring wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 

De zoneraad verleent goedkeuring om 1 plaats in de functie van administratief medewerker financiën 

(C) open te verklaren en deze in te vullen via het wervingsreserve. 

De zoneraad keurt het ontwerp van vacant verklaring voor de functie van administratief medewerker 

financiën (C) proactief goed, indien mocht blijken dat het bestaande wervingsreserve ontoereikend is. 

 

7. Jeugdbrandweer 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met het openen van een provisierekening voor de zonale jeugdbrandweer 

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

 

8. Lijst van aanwendingen 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de bijgevoegde lijst van aanwendingen goed. 

 

9. Nota 65+ 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de zonale beleidsnota (nota 65+) omtrent aanvragen tot verlenging van het 

dienstnemingscontract na het bereiken van de leeftijdsgrens voor het vrijwillig operationeel personeel 

goed. 

Dit zonaal beleid treedt in werking met onmiddellijke ingang. 

 

10. GSD-V 
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Artikel 1: 

De zoneraad verleent goedkeuring voor de toetreding van Hulpverleningszone Fluvia tot 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. 

 

11. Aankoop 3 bestelwagens "Cargo Klein" 

 

Artikel 1 

De zoneraad keurt de aankoop van drie bestelwagens type "Cargo Klein" bij de firma Mercedes-Benz 

Belgium Luxembourg via raamovereenkomst Federale Politie voor een totaal bedrag van € 199.098,24 

incl. BTW goed. 

 

12. 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. 

 

13. Aankoop van tafelmeubilair voor dispatching 

 

Artikel 1 

De zoneraad 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. 

 

14. Dakrenovatie brandweerkazerne Avelgem (opstart) 
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Artikel 1: 

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

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. 

 

15. Organisatie DGH: ontwerp van samenwerkingsovereenk 

 

Artikel 1: 

De zoneraad valideert de bijgevoegde ontwerpovereenkomsten van samenwerking met AZ Delta en 

met Sint-Jozefskliniek Izegem. 

 

16. Verlenging contract ERP-systeem Zoneforce 

 

Artikel 1: 

De zoneraad keurt de verlenging met een jaar van het contract met Magenta voor de ERP-software 

Zoneforce goed. 

Deze opdracht is in de begroting 2023 voorzien voor een totaal bedrag van € 62.275,19 

(intracommunautaire levering). 

 

17. Samenwerkingsprotocol WOBRA-Hulpverleningszones 

 

Artikel 1: 

De zoneraad valideert het bijgevoegde samenwerkingsprotocol inzake het decentraal organiseren van 

een aantal voortgezette opleidingen. 

 

18. Zonale aanpak verdeling zandzakken: evaluatie 

 

Dit punt werd uitgesteld. 

 


