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Zoneraad HVZ Fluvia 

25 november 2022 om 09u15 

 

LIJST BESLISSINGEN 

 

 

Openbare zitting 

 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Artikel 1: 

Het verslag van de vergadering van 28 oktober 2022 wordt goedgekeurd. 

 

2. Aankoop specifiek materieel voor de ZAR 

 

Artikel 1 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankoop van specifiek materieel (7 

percelen) voor de verdere uitrusting van de Zware Aanvullende Reddingswagen (ZAR). 

 

3. Aankoop autoladder voor post Zwevegem 

 

Artikel 1 

De zoneraad neemt akte van de voorziene levering van de nieuwe autoladder voor de post 

Zwevegem door de firma Somati Vehicles NV in de loop van de maand februari 2023 en 

gaat akkoord om de budgettaire vastlegging begin januari 2023 te realiseren. 

 

4. Visie op ladderwagens in de zone 

 

Artikel 1: 

De zoneraad neemt kennis van de richtinggevende visie van het MAT en mandateert de 

zonecommandant om op maandag 28 november 2022 een bod te doen van maximaal € 
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100.000 op het beoogde voertuig van brandweer Brussel. 

 

5. Aankoop van veiligheidsschoenen 

 

Artikel 1 

De zoneraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde aankoop van veiligheidsschoenen 

bij de firma Deva Belgium voor een totaal bedrag van € 10.875,48 (incl. 21 % BTW). 

 

6. Aankopen inrichting nieuwe kazerne Bramier 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aankopen voor de inrichting van de 

nieuwe kazerne Bramier: 

a/ aankoop van Wifi bij de firma Dustin voor een bedrag van € 7.589,12 (incl.BTW) 

b/ aankoop van een waterdispenser bij firma Aqualex voor een bedrag van huur en 1x/jaar 

onderhoud 60 maanden aan € 77,92 incl. BTW/maand 

c/ aankoop van kantoormeubilair bij de firma Sedus voor een bedrag van € 20.565,01 (incl. 

BTW) 

d/ aankoop van palletrekken bij de firma Almasy voor een bedrag van € 7.085,11 (incl. BTW) 

 

7. Aankopen inrichting nieuwe kazerne Waregem 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde aankopen voor de inrichting van 

de nieuwe kazerne Wargem: 

a/ aankoop van Wifi bij de firma Dustin voor een bedrag van € 11.383,68 (incl.BTW) 

b/ aankoop van waterdispensers bij firma Aqualex voor een bedrag van 

tafelmodel: huur en 1x/jaar onderhoud 60 maanden à € 77,92 (incl. BTW/maand) 

vrijstaand model: huur en 1x/jaar onderhoud 60 maanden à € 89,99 (incl. 

BTW/maand) 

c/ aankoop van PLC-aansluiting bij de firma Verdi voor een bedrag van € 9.361,82 (incl. BTW) 

d/ aankoop van kantoormeubilair bij de firma Sedus voor een bedrag van € 36.144,56 (incl. 

BTW) 
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e/ aankoop van palletrekken bij de firma Almasy voor een bedrag van € 12.438,44 (incl. BTW) 

f/ aankoop van een totem bij de firma Fassade voor een bedrag van € 13.810,94 (incl. BTW) 

 

8. Aanpassing personeelsplan HVZ Fluvia 

 

Artikel 1: 

De zoneraad gaat akkoord met de voorgestelde aanpassingen van personeelsplan en 

valideert het aangepast personeelsplan. 

 

9. RPR - aanpassing 

 

Artikel 1: 

De zoneraad verleent goedkeuring aan de voorgestelde aanpassing van de rechts- 

positieregeling voor het administratief personeel van de zone met ingang van 1 januari 2019. 

 

10. GSD-V 

 

Artikel 1: 

De zoneraad behoudt het besluit van 28 oktober 2022. 

 


