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Openbare vergadering
1. Notulen van de vorige vergadering van de zoneraad op 23 maart 2018 –
goedkeuring
De zoneraad keurt de notulen van de zoneraad in zitting van 23 maart 2018 goed.
De leden worden herinnerd aan de noodzaak voor het verbeteren van de douchevoorzieningen in de
kazernes die ter sprake kwam in de vorige zoneraad.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

2. Jaarrekening 2017 – goedkeuring
De zoneraad stelt de rekening van 2017 als volgt vast:
De begrotingsrekening 2017 van Hulpverleningszone Oost sluit in de gewone dienst met een:
 positief begrotingsresultaat van 1.585.596,08 euro
 positief boekhoudkundig resultaat van 2.019.842,93 euro
De begrotingsrekening 2017 van Hulpverleningszone Oost sluit in de buitengewone dienst met een:
 begrotingsresultaat van 0,00 euro
 positief boekhoudkundig resultaat van 2.306.514,24 euro
De resultatenrekening heeft per 31/12/2017 een batig resultaat van 892.521,17 euro.
De balans op 31/12/2017 bedraagt zowel op de actief- als de passiefzijde 10.074.928,89 euro.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

3. Begrotingswijziging 2018/01 – goedkeuring
De zoneraad stelt de eerste begrotingswijziging van 2018 gewone dienst als volgt vast :
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│
│ volgens de
│
verhoging
│
verlaging
│ na de
│
│
│ oorspronkelijke │
+
│
│ voorgestelde
│
│
│ begroting of de │
│
│ wijziging
│
│
│ vorige wijziging │
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 │
1.689.302,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
1.689.302,00 │(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2017
│
-878.759,00 │
775.053,00 │
0,00 │
-103.706,00 │(2)
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 │
810.543,00 │
775.053,00 │
0,00 │
1.585.596,00 │(3)
│ Definitief
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Begrotingswijziging 2018
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
7.266.013,00 │
123.117,00 │
118,00 │
7.389.012,00 │
│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
6.878.984,00 │
222.411,00 │
42.200,00 │
7.059.195,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten vorige jaren
│
0,00 │
1.008,00 │
0,00 │
1.008,00 │
│ Uitgaven vorige jaren
│
2.598,00 │
47.577,00 │
0,00 │
50.175,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten overboekingen
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
│ Uitgaven overboekingen
│
949.946,00 │
671.275,00 │
0,00 │
1.621.221,00 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2018
│
-565.515,00 │
-817.138,00 │
42.082,00 │
-1.340.571,00 │(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018
|
245.025,00 |(5)
────────────────────
(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)

De zoneraad stelt de eerste begrotingswijziging van 2018 buitengewone dienst als volgt vast :
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
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│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2016 │
0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
0,00 │(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2017
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │(2)
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │(3)
│ Definitief
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Begrotingswijziging 2018
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
2.117.500,00 │
0,00 │
0,00 │
2.117.500,00 │
│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
3.067.446,00 │
671.275,00 │
0,00 │
3.738.721,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten vorige jaren
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
│ Uitgaven vorige jaren
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten overboekingen
│
949.946,00 │
671.275,00 │
0,00 │
1.621.221,00 │
│ Uitgaven overboekingen
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2018
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2018
|
0,00 |(5)
────────────────────
(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)

Stemming: Met eenparigheid van stemmen

4. Herstelling en onderhoud autoladders en hoogtewerkers – goedkeuring
Het buitengewoon onderhoud aan de elevator van post Buggenhout, de ladderwagen van post Hamme en
de ladderwagen van post Zele wordt uitgevoerd via de raamovereenkomst voor het inspecteren,
onderhouden en herstellen van de ladderwagens en hoogtewerkers, merk Magirus, van Hulpverleningszone
Oost voor een geraamd bedrag van 89.796,83 euro incl. BTW.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

5. Uitbreiding radiocommunicatie dispatching – goedkeuring
De uitbreiding van de radiocommunicatie in de dispatching wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag
van 14.704,85 euro incl. btw. De aankoop gebeurt op basis van de raamovereenkomst afgesloten door
A.S.T.R.I.D. NV.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

6. Aanbesteding tankwagens – goedkeuring
De zoneraad keurt de aankoop van twee tankwagens voor de posten Buggenhout en Lebbeke principieel
goed.
De zoneraad geeft de administratie de opdracht om verdere raadpleging te organiseren naar aankoop via
een raamcontract of via een aanbesteding en dit ter goedkeuring voor te leggen op de volgende zoneraad.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

7. Vrijgave borgstelling bijzondere rekenplichtige – goedkeuring
De zoneraad keurt de vrijgave van de door de bijzondere rekenplichtige gestelde borg goed;
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

8. Aanpassing retributiereglementen – goedkeuring
De zoneraad keurt het nieuw retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie met ingang
van 1 juli 2018 goed.
In artikel 5 bis van het retributiereglement dienst 100/112 worden de woorden “(bedrag factuur en eventuele
aanmaningskosten)” toegevoegd na het woord “factuur” en het woord “creditnota”, en worden de toegestane
ontheffingen en verminderingen aangevuld met “6° de aanmaningskosten ingeval 1°, 2°, 3° en 4° of de
aanmaningskosten voor een factuur die werd betaald alvorens een tweede en laatste aanmaning werd
verzonden.”
In artikel 5 bis van het retributiereglement dienst 100/112 worden de woorden “1° de bedragen te betalen
door schuldenaar wier insolventie bewezen is door onverschillig welke bewijsstukken;” vervangen door de
woorden “1° de factuur (bedrag factuur en eventuele aanmaningskosten) te betalen door een schuldenaar
wiens insolventie bewezen is door onverschillig welke bewijsstukken;” en worden de woorden “2° de
vastgestelde rechten die wegens materiële vergissingen vervallen.” vervangen door de woorden “2° de
factuur (bedrag factuur en eventuele aanmaningskosten) die wegens materiële vergissingen vervalt.”.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

9. Samenwerking gemeentelijke hydrantencontroles – goedkeuring
De leden van de zoneraad gaan akkoord om de zoneraad als trekker een samenwerkingsvoorstel te laten
uitwerken voor de hydrantencontroles in alle gemeenten van de hulpverleningszone Oost.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

10. Aanwerving - vacant verklaren van de betrekkingen als vrijwilliger in de
graad van brandweerman – goedkeuring
De leden van de zoneraad verklaren in totaal 17 betrekkingen als vrijwilliger in de graad brandweerman
vacant.
De betrekkingen zullen worden ingevuld naar gelang de nood van de desbetreffende post.

De leden van de zoneraad delegeren de verdere uitwerking van de aanwervingen aan het zonecollege.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

11. Vacant verklaring vrijwillig brandweerman via mobiliteit in dezelfde graad –
goedkeuring
De zoneraad verklaart een voltijdse betrekking van een vrijwillig brandweerman via mobiliteit in dezelfde
graad vacant en delegeert de verdere uitvoering aan het zonecollege.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen

12. Procedure aanwerving zonecommandant – kennisname
De zoneraad neemt kennis van de stand van zaken aangaande de procedure voor de aanwerving van een
zonecommandant.

Aanvullend agendapunt
12b. aankoop ladderwagen – goedkeuring
De zoneraad neemt bij hoogdringendheid kennis van de technische problemen aan de hoogtewerker van de
post Lebbeke;
De zoneraad gaat principieel akkoord met de aankoop van een nieuwe hoogtewerker en vraagt advies aan
de Technische Commissie betreft de eventuele aanpassing van het voertuigenplan tegen de eerstvolgende
zoneraad;
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

Besloten vergadering
13. Verlenging aanstelling waarnemend zonecommandant – goedkeuring
14. Interne mutatie brandweerman – goedkeuring
15. Ambtshalve ontslag brandweerman – goedkeuring
16. Tijdelijke wedertewerkstelling personeelslid – goedkeuring

Aldus besloten op de zoneraad van 22 juni 2018,
Namens de zoneraad,
Hoogachtend,

Frank Van Droogenbroeck
Zonesecretaris

Jos Dauwe
Zonecommandant wn.

Filip Anthuenis
Voorzitter

