
DEPARTEMENT MANAGEMENT EN PERSONEEL 

Juridische dienst 

1 Standpuntbepaling Dringende Medische Hulp (DMH) Harelbeke. 

Het college, 
 
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch: 
 
Na overleg afgelopen zaterdag 25 juni (met de collegeleden), afgelopen zondag 26 juni 
(met delegatie, brandweer en ambulanciers), na een vergadering met alle Harelbeekse 
ambulanciers, na de beraadslaging op de gemeenteraad van 29 juni, na de uitleg over de 
simulatietool door de vertegenwoordiger van de minister van volksgezondheid, doet het 
college het volgende voorstel aan de Hulpverleningszone Fluvia: 
 
“De aanrijtijden van de dienst 100 vanuit de Harelbeekse kazerne dienen aan de 
volgende criteria te voldoen: 
 

1. Ambulance op 2 minuten van vrijdagmorgen 07.00 uur tot maandag 23.00 uur,  

24 uur op 24 uur; 

2. Ambulance van maandag tot en met donderdag van 07.00 uur tot 23.00 uur op  

2 minuten; 

3. Ambulance van maandag tot en met donderdag van 23.00 uur tot 07.00 uur op  

5 minuten 

4. Bijkomende voorwaarden: 

• Evaluatie na 4 maanden: werkt dit voor de Harelbeekse bevolking?  

• Evaluatie na 4 maanden: wat is het effect van de nieuwe zonale regeling op de 

statistieken? Waar is welke ambulance met welke aanrijtijden actief?   

• Huidig voorstel behouden tot aan de implementatie van de hervorming van DMH 

door de FOD Volksgezondheid. 

• 1 compenserende vergoeding van 1 uur à 2 uur voor ambulanciers die een nacht 

zonder interventies hebben van maandag tot donderdag, 23.00 uur tot 07.00 uur.  

• Dat de vrijwilligers die de nachten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

van wacht zijn, vrijwillig kunnen verblijven in de conciërgewoning. 

• De prestaties in de nachten op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 

tussen 19.00 uur en 07.00 uur ’s morgens worden door vrijwilligers uitgevoerd. 

• De conciërgewoning wordt uit de ter beschikkingstelling van de 

brandweerkazerne door de stad Harelbeke aan Fluvia gehaald.  

 
Om deze redenen; 
 
Na beraadslaging; 
 
Met unanimiteit; 
 
BESLUIT: 

 

  



Artikel 1:  
 
Geeft opdracht deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de zonecommandant 
van de Hulpverleningszone Fluvia. 
 
 

 
De zitting eindigt om 13.30 uur.  
 

 
 
De Secretaris De Burgemeester 
Carlo Daelman Alain Top 
 


