Brandweerdienst met de posten Berlare Buggenhout Dendermonde
Hamme Lebbeke Lokeren en Zele

BEKNOPTE LIJST BESLISSINGEN
ZONERAAD 29 september 2017

Aanwezig:
Filip Anthuenis, burgemeester-voorzitter
Piet Buyse, Katja Gabriëls, Patrick Poppe, François Saeys, Herman Vijt, burgemeesters
Jos Dauwe, zonecommandant wnd.
Frank Van Droogenbroeck, zonesecretaris
Verontschuldigd:
Tom Van Herreweghe, burgemeester

Openbare vergadering
1. Notulen van de vorige vergadering van de zoneraad op 23 juni 2017 – goedkeuring
De leden van de zoneraad keuren de notulen van de zoneraad in zitting van 23 juni 2017 goed.
Stemming:
Met eenparigheid van stemmen.

2. Begrotingswijziging 2017/02 – goedkeuring
De zoneraad stelt de tweede begrotingswijziging van 2017 gewone dienst als volgt vast :
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│
│ volgens de
│
verhoging
│
verlaging
│ na de
│
│
│ oorspronkelijke │
+
│
│ voorgestelde
│
│
│ begroting of de │
│
│ wijziging
│
│
│ vorige wijziging │
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2015 │
465.857,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
465.857,00 │(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2016
│
1.223.445,00 │
0,00 │
0,00 │
1.223.445,00 │(2)
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 │
1.689.302,00 │
0,00 │
0,00 │
1.689.302,00 │(3)
│ Definitief
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Begrotingswijziging 2017
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
7.351.034,00 │
6.114,58 │
5.520,58 │
7.351.628,00 │
│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
6.463.112,00 │
61.982,00 │
4.682,00 │
6.520.412,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten vorige jaren
│
6.979,00 │
0,00 │
0,00 │
6.979,00 │
│ Uitgaven vorige jaren
│
99.554,00 │
25.665,00 │
0,00 │
125.219,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten overboekingen
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
│ Uitgaven overboekingen
│
1.933.876,00 │
52.269,00 │
0,00 │
1.986.145,00 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2017
│
-1.138.529,00 │
-133.801,42 │
-838,58 │
-1.273.169,00 │(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017
|
416.133,00 |(5)
────────────────────
(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)

Artikel 2.
De zoneraad stelt de tweede begrotingswijziging van 2017 buitengewone dienst als volgt vast :
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│
│ volgens de
│
verhoging
│
verlaging
│ na de
│
│
│ oorspronkelijke │
+
│
│ voorgestelde
│
│
│ begroting of de │
│
│ wijziging
│
│
│ vorige wijziging │
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2015 │
0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
0,00 │(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2016
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │(2)
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │(3)
│ Geraamd
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Begrotingswijziging 2017
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
2.117.500,00 │
0,00 │
0,00 │
2.117.500,00 │
│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
4.029.782,00 │
52.269,00 │
0,00 │
4.082.051,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten vorige jaren
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
│ Uitgaven vorige jaren
│
21.594,00 │
0,00 │
0,00 │
21.594,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten overboekingen
│
1.933.876,00 │
52.269,00 │
0,00 │
1.986.145,00 │
│ Uitgaven overboekingen
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2017
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017
|
0,00 |(5)
────────────────────
(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)

Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

3. Aanpassing personeelsplan – goedkeuring
De leden keuren het personeelsplan goed.
De zoneraad geeft de opdracht aan het zonecollege om de uitbreiding van het operationeel en administratief personeel
in het personeelsplan voor te leggen aan de vakbonden ter bespreking;
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

4. Aanpassing retributiereglement brandweer – goedkeuring
De zoneraad heft het oude retributiereglement per 1 oktober 2017 op.
De zoneraad keurt het nieuw retributiereglement goed, dit retributiereglement is voor alle prestaties die vanaf 1 oktober
2017 worden geleverd van toepassing.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

5. Aanpassing retributiereglement ambulance – goedkeuring
In artikel 3 van het retributiereglement dienst 100/112 worden de woorden “binnen de dertig dagen na de verzending van
de factuur” vervangen door de woorden “ten laatste op de vervaldatum die op de factuur is aangegeven” en wordt de zin
“De vervaldatum is 30 dagen later dan de factuurdatum.” toegevoegd.
In artikel 4 §1 van het retributiereglement dienst 100/112 worden de factuurvoorwaarden als volgt gewijzigd:
‘Termijn van betaling en indienen van bezwaar
De factuur is betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. Klachten of bezwaren moeten binnen
een termijn van 15 dagen, volgend op de verzending van de factuur, per aangetekend schrijven aan het zonecollege
medegedeeld worden met vermelding van het factuurnummer en het bedrag van de betwiste factuur.
Eerste aanmaning
‘Indien uit nazicht van de boekhouding blijkt dat de oorspronkelijke factuur niet op de vervaldatum betaald werd, zal de
debiteur aangemaand worden om deze factuur te betalen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van
deze aanmaning. Voor deze eerste aanmaning worden geen kosten aangerekend aan de debiteur.
Tweede en laatste aanmaning
‘Indien uit nazicht van de boekhouding blijkt dat de oorspronkelijke factuur, binnen de vastgestelde termijn van de eerste
aanmaning (14 dagen vanaf de verzending) niet werd betaald, wordt een tweede en laatste aanmaning verstuurd. Hierbij
wordt de debiteur in gebreke gesteld en krijgt hij een laatste betalingstermijn van 7 dagen om de factuur te betalen,
verhoogd met de kostprijs van de aangetekende zending en administratiekosten van 15 EUR. Indien de factuur niet
binnen de gestelde termijn betaald wordt, kan de dienstverlening van de zone worden geschorst en zal het

factuurbedrag, verhoogd met de invorderingskosten, ingevorderd worden via de gerechtsdeurwaarder of de bevoegde
rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.’
Artikel 4 §2 van het retributiereglement dienst 100/112 wordt opgeheven.
In artikel 4 §3 van het retributiereglement dienst 100/112 worden de woorden “op de vervaldatum” tussen de woorden
“Als de factuur niet betaald wordt” en de woorden “moet een eerste kosteloze aanmaning” ingevoegd, en worden de
woorden “na een termijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum” geschrapt
In artikel 4 §4 van het retributiereglement dienst 100/112 wordt het woord “tijdig” tussen de woorden “Indien na de eerste
aanmaning niet” en de woorden “betaald wordt, verzendt” ingevoegd, worden de woorden “dienst financiën” vervangen
door “zonale administratie”, wordt de woorden “een ingebrekestelling” tussen de woorden “een tweede en aangetekende
aanmaning met” en de woorden “een betaaltermijn van 7 dagen” ingevoegd, en worden de woorden “of niet redelijk en
gegrond wordt betwist” geschrapt
In artikel 5 bis van het retributiereglement dienst 100/112 worden de woorden “in december” vervangen door de woorden
“begin januari”.
De aanpassingen en opheffingen worden doorgevoerd met ingang van 1 oktober 2017.
Deze aanpassing van het retributiereglement wordt toegestuurd aan de toezichthoudende overheden, aan de colleges
van burgemeester en schepenen van de gemeenten die deel uitmaken van de Hulpverleningszone Oost, aan de leden
van de technische commissie, aan de zonecommandant en aan de bijzonder rekenplichtige.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

6. Aankoop haakarmvoertuig met kraan – goedkeuring
De aankoop van een haakarmvoertuig met kraan type TGS 26, 460 - 6x2*4 BL volgens het overzicht in bijlage via de
raamovereenkomst 2014/AFM/OO/25730 van het Agentschap voor Facilitair Management van van de Vlaamse
Gemeenschap wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 242.097,27 euro incl. btw.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

7. Aankoop ademhalingstoestellen – goedkeuring
De aankoop van 27 autonome ademhalingstoestellen met open kringloop, vier bijkomende persluchtflessen en vijftien
bijkomende volgelaatsmaskers via de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, zoals werd
voorzien in artikel 117 van de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007 wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag
van 61380,59 euro incl. btw.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

8. Bestek aankoop ladderwagen – goedkeuring
Het bestek en de bijhorende technische bepalingen voor een raamovereenkomst waarbij Hulpverleningszone Oost
optreedt als aankoopcentrale voor de aankoop van autoladderwagens voor hulpverleningszones wordt goedgekeurd
voor een geraamd bedrag van 530.000 euro incl. BTW.
De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd via een openbare procedure..
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

9. Bestek aankoop kazernekledij – goedkeuring
Het bestek en de bijhorende technische bepalingen voor een raamovereenkomst waarbij Hulpverleningszone Oost
optreedt als aankoopcentrale voor de aankoop van interventiekledij voor hulpverleningszones wordt goedgekeurd voor
een geraamd bedrag van 285.000 euro incl. BTW.
De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd via een openbare procedure.
De zoneraad geeft aan de technische commissie de opdracht om een voor alle posten uniforme samenstelling van het
uitgangstenue uit te werken tegen de volgende zoneraad. Aan de staf wordt gevraagd een prijsberekening voor te
leggen tegen de volgende zoneraad.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

10. Aankoop radio’s – goedkeuring
De aankoop van bijkomende draagbare heavy duty radio’s met toebehoren wordt goedgekeurd voor een geraamd
bedrag van 97.070,99 euro incl. btw. De aankoop gebeurt op basis van de raamovereenkomst afgesloten door
A.S.T.R.I.D. NV. Deze radio’s zijn wettelijk verplicht sinds 1 januari 2014.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

11. Jaarrekening 2016 – goedkeuring
De zoneraad stelt de rekening van 2016 als volgt vast:
De begrotingsrekening 2016 van Hulpverleningszone Oost sluit in de gewone dienst met een:

positief begrotingsresultaat van 1.689.301,91 euro

positief boekhoudkundig resultaat van 2.028.543,58 euro
De begrotingsrekening 2016 van Hulpverleningszone Oost sluit in de buitengewone dienst met een:

begrotingsresultaat van 0,00 euro

positief boekhoudkundig resultaat van 906.356,17 euro
De resultatenrekening heeft per 31/12/2016 een batig resultaat van 1.065.212,62 euro.
De balans op 31/12/2016 bedraagt zowel op de actief- als de passiefzijde 9.311.867,41 euro.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

Besloten vergadering
12. Aanstelling adjudanten – goedkeuring
13. Opname mandaat zonecommandant – kennisname
14. Tijdelijke wedertewerkstelling personeelslid – goedkeuring
15. Eervol ontslag korporaal – goedkeuring
16. Eervol ontslag brandweerman – goedkeuring
17. Ontslag brandweerman – goedkeuring
18. Ontslag brandweerman – goedkeuring
19. Ontslag brandweerman – goedkeuring
20. Ontslag brandweerman – goedkeuring

Aldus besloten op de zoneraad van 29 september 2017,
Namens de zoneraad,
Hoogachtend,

Frank Van Droogenbroeck
Zonesecretaris

Jos Dauwe
Zonecommandant wn.

Filip Anthuenis
Voorzitter

