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Openbare vergadering
1. Notulen van de vorige vergadering van de zoneraad op 24 maart 2017 – goedkeuring
De leden van de zoneraad keuren de notulen van de zoneraad in zitting van 24 maart 2017 goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

2. Teruggave permanentieplaats ambulancedienst post Hamme aan FOD
Volksgezondheid – goedkeuring
De zoneraad keurt het afstoten van het verzekeren van een permanentieplaats van de ambulancedienst gelegen te
Hamme en de teruggave hiervan aan de FOD Volksgezondheid principieel goed. Om de continuïteit te waarborgen zal
de Hulpverleningszone Oost de dienstverlening van de permanentieplaats Hamme garanderen tot dat de FOD
Volksgezondheid een nieuwe partner gevonden heeft.
De zoneraad geeft de opdracht aan het zonecollege om de federaal gezondheidsinspecteur per brief te informeren en te
verzoeken tot opstart van de procedure om het verzekeren van de permanentieplaats van de ambulancedienst te
Hamme over te dragen aan kandidaat overnemers.
De zoneraad geeft de opdracht aan het zonecollege om de intenties en de consequenties verbonden aan de teruggave
van het verzekeren van een permanentieplaats van de ambulancedienst gelegen te Hamme voor te leggen aan de
vakbonden ter bespreking.
De zoneraad geeft de opdracht aan het zonecollege om bij de gemeente Hamme te informeren naar een planning en
tijdslijn voor het finaliseren van de oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm.
Vervolgens kan de zoneraad een concrete datum voor de teruggave van het verzekeren van een permanentieplaats van
de ambulancedienst gelegen te Hamme ter goedkeuring agenderen.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

3. Samenwerkingsovereenkomst bouw kazerne Dendermonde – goedkeuring
De zoneraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen stad Dendermonde en hulpverleningszone Oost en zoals
toegevoegd in bijlage, principieel goed.
De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op datum van de ondertekening en dit voor onbepaalde duur.
De zoneraad gaat akkoord met het feit dat stad Dendermonde de procedure zal voeren in naam van stad Dendermonde
en hulpverleningszone Oost. Stad Dendermonde krijgt van hulpverleningszone Oost de delegatie voor de volledige
opdracht, die zowel studie als uitvoering omvat.
De totale werken van de brandweerkazerne worden geraamd op 6.050.000,00 incl. 21% BTW, waarbij de studiekost
geraamd wordt op 605.000,00 EUR incl. 21% BTW (10% van de bouwkost). Het aandeel voor de hulpverleningszone

Oost komt volgens deze raming neer op 2.117.500,00 EUR incl. 21% BTW voor de werken en 211.750,00 EUR incl.
21% BTW voor de studiekosten. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging dienen de budgetten bijgestuurd te worden
volgens deze raming. De zoneraad gaat hiermee principieel akkoord.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

4. Bestek aankoop brandstoffen – goedkeuring
Het bestek en de bijhorende technische bepalingen voor de levering van motorbrandstoffen van Stad Dendermonde ref.
2016/195 wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 42.017,25 euro incl. BTW voor één jaar of 168.069 euro
incl. BTW voor vier jaar ten aanzien van de hulpverleningszone Oost.
De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd via een open offerteaanvraag.
Stad Dendermonde wordt overeenkomstig artikel 38 van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 aangeduid om in naam en voor rekening van hulpverleningszone
Oost op te treden voor het voeren van de aanbestedingsprocedure tot en met de sluiting van deze overheidsopdracht.
Het zonecollege van hulpverleningszone Oost zal instaan voor de administratieve toewijzing van de overheidsopdracht
en de afhandeling van de verdere aangegane verbintenissen met betrekking tot deze overheidsopdracht.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

5. Bestek raamovereenkomst diverse verzekeringen – goedkeuring
De selectienota, het bestek en de bijhorende technische bepalingen van Hulpverleningszone Kempen voor het afsluiten
van een raamovereenkomst met betrekking tot diverse verzekeringen voor diverse hulpverleningszones wordt
goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 214.650 euro voor één jaar of 643.950 euro voor drie jaar ten aanzien van
Hulpverleningszone Oost.
De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd via een onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
Hulpverleningszone Kempen wordt overeenkomstig artikel 38 van de wet op de overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 aangeduid om in naam en voor rekening van
Hulpverleningszone Oost op te treden voor het voeren van de aanbestedingsprocedure tot en met de sluiting van deze
overheidsopdracht.
Het zonecollege van hulpverleningszone Oost zal instaan voor de administratieve toewijzing van de overheidsopdracht
en de afhandeling van de verdere aangegane verbintenissen met betrekking tot deze overheidsopdracht.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

6. Toetreding service center CREAT van FARYS – goedkeuring
De zoneraad keurt met ingang van heden de toetreding tot service center CREAT van FARYS, volgens de modaliteiten
vastgelegd in de statuten van FARYS en volgens het toetredingsdossier in bijlage, goed;
Het zonecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit;
De uitgave voor de inbreng voor 5 A-aandelen en 5 F-aandelen, telkens voor één vierde vol te storten, bedraagt
1.281,25 euro, zijnde 25% van 5 x 1.000 euro A-aandeel en 5 x 25 euro F-aandeel;
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

7. Personeelsplan – goedkeuring
De leden keuren het personeelsplan goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

8. Vacant verklaren van een voltijds administratief coördinator preventie (niveau A1aA2a) – goedkeuring
De zoneraad verklaart de betrekking van een contractueel voltijds administratief coördinator (A1a-A2a) vacant en
delegeert de verdere uitvoering hiervan aan het zonecollege.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

Besloten vergadering
9. Eervol ontslag sergeant-majoor – goedkeuring
10. Eervol ontslag korporaal – goedkeuring
11. Eervol ontslag brandweerman – goedkeuring
12. Ontslag brandweerman – goedkeuring
13. Aanvraag interne mobiliteit – goedkeuring
14. Aanvraag interne mobiliteit – goedkeuring
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