Aan de leden van de Zoneraad
van de Brandweerzone Oost - OVL

Beknopte lijst beslissing Zoneraad – Zitting van vrijdag, 22 april 2022
Aanwezig:
Piet Buyse, Katja Gabriëls, Filip Anthuenis, Hans Knop, Herman Vijt, Jan Vanderstraeten,
Pierre Claeys, Wouter Van Den Broeck, Yves Poppe, Raadsleden
Verontschuldigd:
Piet Buyse, Zoneraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4;
Pierre Claeys, Zoneraadslid verontschuldigd voor agendapunt 1, 2, 3, 4

Open vergadering
1.

Notulen vorige zoneraad - Goedkeuring

De notulen van vrijdag, 25 maart 2022 worden door de zoneraad goedgekeurd.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

2.

Agenda en agendapunten TMVS - Goedkeuring

De zoneraad beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten op de agenda van de algemene
vergadering TMVS dv van 21 juni 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
 Toetreding van deelnemers
 Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
 Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021
 Verslag van de commissaris
 A. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 2021
B. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021
 Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
 Actualisering presentievergoeding
 Statutaire benoemingen
 Aanstelling commissaris
 Varia
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger(s)/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om
namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van
TMVS dv vastgesteld op 21 juni 2022, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te
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stemmen op het in de beslissing van de raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de
agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

3.

Raamovereenkomst voor de aankoop kantoormeubilair via de dienstverlenende
vereniging TMVS - Goedkeuring

De aankoop van bureaumateriaal via een raamovereenkomst van service center CREAT van TMVW
cvba wordt goedgekeurd.
De aankoop van bureaumateriaal via een raamovereenkomst van service center CREAT van TMVW
cvba voor de brandweerpost Berlare voor 1010,79 euro incl. BTW wordt goedgekeurd;

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

4.

Vernieuwing van een raamovereenkomst voor de controle, inventarisatie en
onderhoud van hydranten - Goedkeuring

De zoneraad neemt kennis van de mogelijkheden om rechtstreeks in een raamcontract te stappen
met de watermaatschappij voor het nazicht en controle van de hydranten.

De zoneraad neemt kennis dat het huidig contract afloopt op 13 augustus 2022.
De zoneraad beslist dat Brandweerzone Oost niet langer dient op te treden als aankoopcentrale.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

5.

Raming recurrente kosten zonaal kantoor Dendermonde - Goedkeuring

De zoneraad gaat principieel akkoord om de bovenvermelde kosten voor de nutsvoorzieningen aan
te rekenen volgens de verdeelsleutel vastgelegd op 21 juni 2019 tussen stad Dendermonde en
brandweerzone Oost.
De zoneraad gaat principieel akkoord om de kosten voor het poetsen van de zonale kantoren van
Brandweerzone Oost te laten dragen door Brandweerzone Oost. De kosten voor de overige
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gemeenschappelijke lokalen, werkplaatsen en magazijnen worden gedragen door stad
Dendermonde.
De zoneraad neemt kennis van de raming van de kosten gemaakt door de dienst aankoop en
logistiek van brandweerzone Oost bij ontstentenis van een raming door de bouwheer.
De zoneraad neemt kennis van het feit dat in de opmaak van de begroting 2022 deze kosten niet
zijn opgenomen en er, gelet op het geraamde algemeen begrotingsresultaat na de eerste
begrotingswijziging van 2022 zijnde 5.232,00 euro , geen ruimte is voor Brandweerzone Oost om
deze kosten te dragen.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

6.

Toetreding 2de pensioenpijler via Prolocus - Goedkeuring

De zoneraad neemt kennis van en keurt goed:
 De beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de
toetredingsakte van OFP PROLOCUS;
 Het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement;
Zoals gevoegd in bijlage en die integraal deel uitmaken van dit besluit.
De zoneraad neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en
luik VVSG) en de statuten.
De zoneraad keurt met ingang van 1 januari 2022 de toetreding tot OFP PROLOCUS (Afzonderlijk
vermogen VVSG) goed, en zal hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de
Algemene Vergadering richten tot OFP PROLOCUS.
De zoneraad keurt het feit goed dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de
kosten voor het functioneren van OFP PROLOCUS zullen worden geïnd door de RSZ in naam en
voor rekening van OFP PROLOCUS.
De zoneraad keurt goed dat de pensioentoezegging 3% bedraagt van het pensioengevend loon tot
het plafond voor de berekening van het wettelijke pensioen.
De zoneraad keurt goed dat burgemeester Hans Knop wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in
de algemene vergadering van OFP Prolocus. Yves Poppe wordt aangeduid als vervanger van
voorgaande indien deze niet aanwezig kan zijn.
De zoneraad machtigt de voorzitter van de zoneraad en de zonecommandant om de noodzakelijke
vervolgstappen te nemen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
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Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

7.

Schenking brandhelmen bij pensionering - Goedkeuring

De zoneraad keurt het voorstel om aan operationele medewerkers die met pensioen gaan of aan
de nabestaanden van een operationele medewerker die overlijdt tijdens de brandweerloopbaan,
de brandinterventiehelm te schenken goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

Besloten vergadering
8.

Nota m.b.t. de kwetsbaarheid dienst brandpreventie - Kennisgeving

9.

Operationeel personeelsplan - Bespreking

10.

Kwartaalverslag Q1 2022 - Kennisgeving

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

Aldus besloten op de Zoneraad van vrijdag, 22 april 2022,
Namens de Zoneraad,
Hoogachtend
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