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

BEKNOPTE LIJST BESLISSINGEN
ZONERAAD 20 januari 2017
Aanwezig:
Filip Anthuenis, burgemeester-voorzitter
Katja Gabriëls, Patrick Poppe, François Saeys, Herman Vijt, burgemeesters
Jos Dauwe, zonecommandant wnd.
Frank Van Droogenbroeck, zonesecretaris
Verontschuldigd:
Piet Buyse, Tom Van Herreweghe, burgemeesters

Openbare vergadering
1. Notulen van de vorige vergadering van de zoneraad op 18 november 2016 –

goedkeuring
De leden van de zoneraad keuren de notulen van de zoneraad in zitting van 18 november 2016 goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

2. Jaarrekening 2015 – goedkeuring
De zoneraad stelt de rekening van 2015 als volgt vast:
De begrotingsrekening 2015 van Hulpverleningszone Oost sluit in de gewone dienst met een:

positief begrotingsresultaat van 465.856,59 euro

positief boekhoudkundig resultaat van 658.171,70 euro
De begrotingsrekening 2015 van Hulpverleningszone Oost sluit in de buitengewone dienst met een:

begrotingsresultaat van 0,00 euro

positief boekhoudkundig resultaat van 728.324,44 euro
De resultatenrekening heeft per 31/12/2015 een nadelig resultaat van 604.487,62 euro.
De balans op 31/12/2015 bedraagt zowel op de actief- als de passiefzijde 8.129.022,84 euro.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

3. Mandaat aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake een voorafgaande

beslissing in fiscale zaken – goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een latere zoneraad.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

4. Zonaal voertuigenplan versie 2.1 – goedkeuring
Dit agendapunt wordt verdaagd naar een latere zoneraad.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

5. Interzonale samenwerking BPA – goedkeuring
De zoneraad keurt de bijdrage van 2.500 euro (excl. btw) goed, voor de uitbouw van een gecoördineerde aanpak
Brandveilig Samenleven.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

6. Bepaling programma van eisen, indicatieve financiële verdeelsleutel, delegatie studie

en uitvoering kazerne Dendermonde, opmaak samenwerkingsovereenkomst –
principiële goedkeuring
De zoneraad neemt kennis van het eisenprogramma en de indicatieve berekening van het aandeel
Zonaal : 31% Lokaal : 69% (volgens bijlage) en keurt dit principieel goed. Dit onder voorbehoud van
eventuele aanpassingen omwille van nog te nemen beleidsbeslissingen rond het bouwprogramma
en wijzigingen tijdens de ontwerpfase.
De zoneraad keurt de delegatie van het stadsbestuur als opdrachtgevend bestuur goed voor de
volledige opdracht, die zowel studie als uitvoering omvat, volgens Art. 38 van de wet van 15 juni
2006 inzake overheidsopdrachten.
De Hulpverleningszone Oost en stad Dendermonde zullen een samenwerkingsovereenkomst
afsluiten met betrekking tot de studie voor de bouw van de brandweerkazerne, alsook voor de
uitvoering van de brandweerkazerne.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

7. Studie naar een herlokalisatie kazerne Lokeren door de stad Lokeren – kennisname
De zoneraad neemt kennis van de studie naar een herlokalisatie van de kazerne van de post Lokeren door de stad
Lokeren.

8. Contingent voor lokale besturen – goedkeuring
Een jaarlijks contingent van 60.000 EUR is ter beschikking van de gemeenten van Hulpverleningszone Oost voor
prestaties vanaf 1 januari 2017 ten bate van deze gemeenten. Elke gemeente kan dit contingent aanspreken tot
maximaal het percentage van de jaarlijkse verdeelsleutel van de gewone gemeentelijke dotatie vóór de eventuele
verrekening van de toegekende korting met betrekking tot de overgedragen roerende goederen en met uitsluiting van de
dotatie voor de erkentelijkheidspremie.
De prestaties worden aan een contigent gekoppeld overeenkomstig het prestatiejaar. Ongebruikte saldi van het
contigent kunnen maximum drie jaar worden overgedragen naar de volgende boekjaren en worden bij
begrotingswijziging gevoegd bij het contingent van het prestatiejaar. Alle door het retributiereglement niet-vrijgestelde
prestaties waarbij een gemeente de begunstigde van een prestatie is, worden automatisch aangerekend op het contigent
van het prestatiejaar. Aanvragen tot het leveren van prestaties worden overgemaakt aan de zonale administratie. Het
college van burgemeester en schepenen kan evenwel beslissen dat een bepaalde prestatie niet met het contigent wordt
verrekend. Deze collegebesluiten worden voor 15 februari van het volgende boekjaar overgemaakt aan
hulpverleningszone.
De gemeenten van de Hulpverleningszone Oost kunnen een vrijstelling of vermindering toekennen van een prestatie ten
bate van een derde begunstigde door een beslissing van het college van burgemeester en schepenen die medegedeeld
wordt aan de hulpverleningszone. Hierbij betaalt de gemeente de retributie, eventueel door verrekening op het
contingent van het prestatiejaar. Deze collegebesluiten worden voor 15 februari van het volgende boekjaar overgemaakt
aan hulpverleningszone. In afwijking van het voorgaande kunnen ook dergelijke prestaties van 2015 en 2016
uitzonderlijk worden verrekend op het contingent van 2017.
De contingenten voor 2017 worden voorzien bij de volgende begrotingswijziging en worden bepaald door de definitieve
verdeelsleutel voor 2017.

Dendermonde : begrotingsartikel 35101/435-01

Hamme : begrotingsartikel 35102/435-01

Berlare : begrotingsartikel 35103/435-01

Buggenhout : begrotingsartikel 35104/435-01

Lebbeke : begrotingsartikel 35105/435-01

Lokeren : begrotingsartikel 35106/435-01

Zele : begrotingsartikel 35107/435-01.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

9. Vastleggen opstart evaluatiecyclus operationeel personeel – goedkeuring
De zoneraad keurt de startdatum van de eerste evaluatieperiode, vastgelegd op 1 februari 2017, goed.
De zoneraad duidt de personeelsverantwoordelijke voor de hulpverleningszone Oost, Wouter Merckaert, aan als
procesbewaker.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

Besloten vergadering
10. Benoeming brandweermannen – goedkeuring
11. Verlenging aanstelling waarnemend zonecommandant – goedkeuring
12. Aanvraag interne mobiliteit ambulanciers niet-brandweerman – goedkeuring
13. Aanvraag interne mobiliteit brandweerman ambulanciers – goedkeuring
14. Aanvraag degradatie tot brandweerman – 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 stagiair-brandweerman – goedkeuring
21. ontslag ambulancier – goedkeuring
22. Ambtshalve ontslag brandweerman – goedkeuring
23. Ambtshalve ontslag brandweerman – goedkeuring
24. Ambtshalve ontslag brandweerman – goedkeuring
25. Ambtshalve ontslag ambulancier – goedkeuring
Aldus besloten op de zoneraad van 20 januari 2017,
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Frank Van Droogenbroeck
Zonesecretaris

Jos Dauwe
Zonecommandant wn.

Filip Anthuenis
Voorzitter

