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

BEKNOPTE LIJST BESLISSINGEN
ZONERAAD 7 december 2018
Aanwezig:
Filip Anthuenis, burgemeester-voorzitter
Piet Buyse, Katja Gabriëls, Patrick Poppe, François Saeys, Tom Van Herreweghe, Herman Vijt, burgemeesters
Jos Dauwe, zonecommandant wnd.
Frank Van Droogenbroeck, zonesecretaris
Verontschuldigd:

Openbare vergadering
1. Notulen van de vorige vergadering van de zoneraad op 18 september 2018 –
goedkeuring
De zoneraad keurt de notulen van de zoneraad in zitting van 18 september 2018 goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

2. Arbeidsreglement – goedkeuring
De zoneraad keurt het arbeidsreglement van de administratieve en technische personeelsleden met ingang
van 1 januari 2019 goed.
De zoneraad geeft de opdracht aan de verantwoordelijke personeelsbeleid om een afschrift van het
arbeidsreglement binnen de 8 dagen vanaf de datum van inwerkingtreding aan de bevoegde directie van het
Toezicht op de Sociale Wetten te bezorgen.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

3. Ontwerp reglement mobiele toestellen – principiële goedkeuring
De zoneraad verdaagt dit agendapunt tot na de installatie van de nieuwe zoneraad in 2019.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

4. Ontwerp attentiebeleid – goedkeuring
De zoneraad verdaagt dit agendapunt tot na de installatie van de nieuwe zoneraad in 2019.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

5. Samenwerkingsovereenkomst PAULO voor 2018 – goedkeuring
De zoneraad keurt de samenwerkingsovereenkomst betreft de PAULO-Brandweeropleiding met de
Provincie Oost-Vlaanderen goed voor een geraamd bedrag van 180.076,00 EUR incl. btw.
De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

6. Ombouw schuimmengsysteem MFAP post Berlare - goedkeuring
De ombouw van het schuimmengsysteem van een multifunctionele autopomp van post Berlare wordt
goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 18.925,11 euro incl. btw.
De aankoop gebeurt via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

7. Aankoop radio’s – goedkeuring
De aankoop van bijkomende standaard draagbare radio’s en pocket radio’s met toebehoren wordt
goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 59.399,75 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

8. Aankoop brandweerhelmen – goedkeuring
De aankoop van 100 brandweerhelmen via een raamovereenkomst van service center CREAT van TMVS
wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 33.776,00 euro incl. btw.
De aankoop wordt verdeeld over volgende basisartikels en opties:
Omschrijving

brandweerhelm basisuitvoering wit
geïntegreerde ledverlichting bovenop helm
neklap bescherming rondom (voor zowel nek- als
halsbescherming)
set signaalstickers
technisch vizier/veiligheidsbril (oogvizier)

Aantal

100
100
100

Eenheidsprijs incl.
bijdrage in de
werking (excl. btw)
165,32 EUR
63,86 EUR
23,69 EUR

100
100

5,15 EUR
21,12 EUR

Stemming: Met eenparigheid van stemmen

9. Herziening raming raamovereenkomst VIP-software - goedkeuring
De raming zoals opgenomen in artikel 1 van het zoneraadsbesluit van 28 september 2018 inzake de
aankoop van software voor voorafgaandelijke interventieplans wordt aangepast naar 136.000 euro excl.
BTW zonder de verplichte opties en maximum vier deelnemende hulpverleningszones.
Het aandeel voor Hulpverleningszone Oost bedraagt hierin 34.000 euro excl. BTW voor vier jaar.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

10. Vaststellen verkoop afgeschreven materiaal en voertuig – goedkeuring
De zoneraad keurt het voorstel goed om het afgeschreven materiaal en voertuigen te laten verkopen in de
staat waarin ze zich bevinden door een veilinghuis:
- Karweiwagen Iveco type 35.10.1; (BJ 1996) gekeurd tot 02/2019 chassisnummer ZCFC3570005099123
met trekhaak
- Compressor Poseidon type PFU 201 voor ademlucht
- Elektrogeengroep Knurz Kirsch type D 55
- Elektrogeengroep Bosch type BWKA 3
- Ontzettingsmateriaal Holmatro met vijzel, schaar en grote en kleine ram
- Kelderpomp Alcon op te winden met losse koord
- Partij afgekeurde persluchtdraagstellen Dräger
- 63 afgekeurde persluchtflessen Dräger (staal en carbon)

- Droogstel voor gaspakken
- Haakse slijpschijf
- 3 oranje verkeerskegels.
Het zonecollege wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

11. Wijziging benaming van hulpverleningszone – goedkeuring
De zoneraad wenst de wettelijke naam van de hulpverleningszone Oost te wijzigen in “Brandweerzone Oost”
Deze naamswijziging wordt doorgegeven aan de FOD Binnenlandse Zaken, AD Civiele Veiligheid,
Juridische Directie, voor bekrachtiging door de minister en publicatie in het Staatsblad.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

Varia openbare vergadering
Kennisgeving rapport welzijnsrondgangen posten Hamme en Zele
Naar aanleiding van de welzijnsrondgangen wenst de voorzitter de nodige aandacht te vestigen in twee posten van de
hulpverleningszone.
Uit het verslag van het CPBW licht de preventieadviseur de belangrijkste aandachtspunten toe:
Post Hamme:
Materiaalstockage op een platform dat niet beveiligd is tegen valgevaar
( ontbreken van leuningen, stootplinten ), de aanwezigheid van een aantal luiken die gevaarlijk kunnen zijn bij betreding (
doorvallen ) en het ontbreken van een veilige toegangsmogelijkheid.
De preventieadviseur benadrukt dat het hier om een zeer gevaarlijke situatie gaat, er zijn reeds contacten geweest met
de Technische Dienst van de gemeente waarin het probleem ook werd aangekaart.
Post Zele:
Asbestproblematiek plafond in de kazerne, besproken met de milieudienst van de gemeente. Het beschadigd
gedeelte werd verwijderd en ingekapseld in opdracht van de milieudienst. De controle van dit plafond blijft een
aandachtspunt.
Douches, sanitair, verluchting: de voorzitter bevestigt dat er een engagement is van het huidig gemeentebestuur
om acties te ondernemen m.b.t. deze problematiek. Vanzelfsprekend zal het nieuw gemeentebestuur hiermee verder
gaan.
De burgemeesters van Hamme en Zele bevestigen de gemaakte aandachtspunten op te nemen met hun administratie.
De noodzaak aan blijvende campagnes voor het aanwerven van nieuwe vrijwilligers
De burgemeester van Berlare, Katja Gabriëls, wenst aan de leden van de zoneraad het belang van blijvende campagnes
voor het aanwerven van nieuwe vrijwilligers te benadrukken. Ze heeft het signaal ontvangen van de postoverste van
Berlare dat er op korte en middenlange termijn nood is aan nieuwe manschappen. Bij de vorige aanwervingscampagne
is immers gebleken dat er geen kandidaten voor post Berlare waren. Het actieplan personeel zal hier de nodige
aandacht aan schenken en de noodzakelijke maatregelen treffen.
Communicatie tussen de hulpverleningszone en de burgemeesters en hun gemeenteraden
De leden van de zoneraad vragen om de communicatie tussen de hulpverleningszone en de burgemeester en hun
gemeenteraden te optimaliseren door bijvoorbeeld uitgenodigd te worden voor en het kunnen bijwonen van belangrijke
vergaderingen in de posten. Dit moet de afstand tussen het beleid en het operationele verkleinen.
Vraag voor kosteloze wespenverdelgingen in de hulpverleningszone
Naar aanleiding van een schriftelijk voorstel van burgemeester François Saeys van gemeente Lebbeke aangaande het
kosteloos maken van wespenverdelging in de hulpverleningszone, wensen de leden van de zoneraad momenteel niet in
te gaan op dit voorstel en zal dit mogelijks geagendeerd worden na de installatie van de nieuwe zoneraad in 2019.
Kosten van brandstichting verhalen
De burgemeester van Berlare, Katja Gabriëls, vraagt of er een mogelijkheid is om bij opzettelijke illegale
afvalverbranding de veroorzaken te laten opdraaien voor de interventiekosten. Dit blijkt echter wettelijk niet mogelijk te

zijn. De achterliggende gedachte van de wetgever is dat de burgers zonder aarzelen de hulpdiensten moeten bellen bij
vermoeden van brand, vandaar dat alle brandinterventies kosteloos moeten zijn. Enkel bij een strafrechtelijke
veroordeling tot opzettelijke brandstichting kunnen kosten verhaald worden op de dader.
Signalisatievoertuig enkel voor eigen manschappen
De voorzitter stelt de leden in kennis van het feit dat vanaf 1 januari 2019 de signalisatievoertuigen van de
hulpverleningszone door een beslissing van de hogere overheid enkel nog zullen ingezet worden ter beveiliging van
eigen personeel en niet meer voor andere disciplines te gaan beveiligen.

Besloten vergadering
12. Verlenging aanstelling waarnemend zonecommandant – goedkeuring
13. Aanstelling stagiair-sergeant – goedkeuring
14. Benoeming vrijwillig brandweerman – goedkeuring
15. Aanstelling vrijwillig stagiair brandweermannen – goedkeuring

16. Mobiliteit brandweerman naar post Dendermonde – goedkeuring
17. Mobiliteit brandweerman naar post Lokeren – goedkeuring
18. Interne mobiliteit brandweerman naar post Lokeren – goedkeuring
19. Eervol ontslag luitenant – goedkeuring
20. Eervol ontslag korporaal – goedkeuring
21. Eervol ontslag brandweerman – goedkeuring
22. Ontslag brandweerman – goedkeuring
23. Ontslag stagiair-brandweerman – goedkeuring
24. Ambtshalve ontslag stagiair-brandweerman – goedkeuring
25. Niet-verlenging benoeming ambulanciers niet-brandweerman – goedkeuring

Aldus besloten op de zoneraad van 7 december 2018,

Namens de zoneraad,
Hoogachtend,

Frank Van Droogenbroeck
Zonesecretaris

Jos Dauwe
Zonecommandant wn.

Filip Anthuenis
Voorzitter

