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

BEKNOPTE LIJST BESLISSINGEN
ZONERAAD 21 juni 2019

Aanwezig:
Piet Buyse, burgemeester-voorzitter
Filip Anthuenis, Pierre Claeys, Raf De Wolf, Katja Gabriëls, Hans Knop, Herman Vijt, burgemeesters
Jos Dauwe, zonecommandant wnd.
Frank Van Droogenbroeck, zonesecretaris
Verontschuldigd:

Openbare vergadering
1. Notulen van de vorige vergadering van de zoneraad op 3 mei 2019 –
goedkeuring
De zoneraad keurt de notulen van de zoneraad in zitting van 3 mei 2019 goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

2. Selectieprocedure zonecommandant – goedkeuring
De zoneraad stelt de heer Wouter Van Den Broeck aan als zonecommandant.
Het vastleggen van de startdatum van het mandaat van zonecommandant voor de duur van 6 jaar wordt
gedelegeerd aan het zonecollege, rekening houdend met de opzegtermijn bij zijn huidige werkgever.
De zoneraad verlengt de aanstelling van Jos Dauwe als waarnemend zonecommandant van de
brandweerzone Oost wordt vanaf 1 juli 2019. Deze aanstelling eindigt bij de effectieve indiensttreding van de
in artikel 1 aangestelde zonecommandant.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

3. Rekening 2018 – goedkeuring
De zoneraad stelt de rekening van 2018 als volgt vast:
De begrotingsrekening 2018 van Hulpverleningszone Oost sluit in de gewone dienst met een:
 positief begrotingsresultaat van 1.551.779,13 euro
 positief boekhoudkundig resultaat van 1.741.493,13 euro
De begrotingsrekening 2018 van Hulpverleningszone Oost sluit in de buitengewone dienst met een:
 begrotingsresultaat van 0,00 euro
 positief boekhoudkundig resultaat van 2.226.850.29 euro
De resultatenrekening heeft per 31/12/2018 een batig resultaat van 344.327,67 euro.
De balans op 31/12/2018 bedraagt zowel op de actief- als de passiefzijde 10.190.926,49 euro.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

4. Begrotingswijziging 2019/1 – goedkeuring
De zoneraad stelt de eerste begrotingswijziging van 2019 gewone dienst als volgt vast :
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│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 │
1.585.596,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
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│ Resultaat begrotingsrekening 2018
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(5) = (3) + (4)

De zoneraad stelt de eerste begrotingswijziging van 2019 buitengewone dienst als volgt vast :
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│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2017 │
0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
0,00 │(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2018
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │(2)
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│ Definitief
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Begrotingswijziging 2019
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
2.783.411,00 │
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0,00 │
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│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
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│
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0,00 │
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├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2019
│
0,00 │
-655,00 │
655,00 │
0,00 │(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤
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|
0,00 |(5)
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(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)

Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

5. Vacant verklaren betrekking als vrijwillig sergeant via bevordering post
Buggenhout – goedkeuring
De leden van de zoneraad verklaren een betrekking als vrijwilliger in de graad sergeant in de post
Buggenhout vacant.
Er wordt geen bevorderingsreserve aangelegd.
De leden van de zoneraad delegeren de verdere uitwerking van de bevordering aan het zonecollege.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

6. Vacant verklaren 6 betrekkingen vrijwillig brandweerman post Berlare –
goedkeuring
De leden van de zoneraad verklaren in totaal 6 betrekkingen als vrijwilliger in de graad brandweerman
vacant voor de post Berlare
De leden van de zoneraad delegeren de verdere uitwerking van de aanwervingen aan het zonecollege.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

7. Ontwerp huishoudelijk reglement zonaal informatiecomité – goedkeuring
De zoneraad keurt het ontwerp van het huishoudelijk reglement informatiecomité goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

8. Ontwerp attentiebeleid – goedkeuring
De zoneraad keurt het ontwerp attentiebeleid goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

9. Statutenwijziging Audio – goedkeuring
De zoneraad keurt de wijziging aan de statuten van de vereniging Audio goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

10. Aanpassing retributiereglement brandweer – goedkeuring
De zoneraad keurt het nieuw retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie met ingang
van 21 juni 2019 goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

11. Verkoop smartphone – goedkeuring
De zoneraad keurt de verkoop van de smartphone van de waarnemende zonecommandant goed aan de
prijs van 350 EUR.
Het zonecollege wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

12. Brandweerkazerne Dendermonde verdeelsleutel budget – goedkeuring
Het ontwerp voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne is definitief. De verdeelsleutel, die bepaald
wordt aan de hand van de oppervlaktes van de ruimtes en het gebruik ervan door de zonale of lokale
brandweer uitgedrukt in een percentage, kan vastgelegd worden.
De definitieve verdeelsleutel voor de werken wordt bepaald op:
- kostprijs gebouw:
o aandeel stad Dendermonde: 64%
o aandeel zonaal: 36%

-

kostprijs buitenterrein:
o aandeel stad Dendermonde: 80%
o aandeel zonaal: 20%
Het voorlopig aandeel van de brandweerzone Oost voor de werken bedraagt 2.608.431,23 EUR excl. btw of
3.156.201,79 EUR incl. btw.
De definitieve verdeelsleutel voor de studie wordt bepaald op:
aandeel stad Dendermonde / totale raming = % lokaal = 64,3 %
aandeel zonaal / totale raming = % zonaal = 35,7 %
Het voorlopige aandeel van de Brandweerzone Oost voor de studie bedraagt 256.588,93 EUR excl. btw of
310.472,60 EUR incl. btw.
De zoneraad mandateert de stad Dendermonde om de procedure te voeren en in naam van Brandweerzone
Oost bij de gunning van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend bestuur mee
verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel in de opdracht.
De zoneraad keurt de definitieve verdeelsleutel voor de studie en voor de werken goed.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

13. Vaststellen wijze van gunning verkoop afgeschreven materiaal en
voertuigen – 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:
- Dubbelassige aanhangwagen met dekzeil.
Het zonecollege wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

14. Vacant verklaring betrekking beroepskapitein via professionalisering –
goedkeuring
De zoneraad verklaart een voltijdse betrekking van een beroepskapitein via professionalisering vacant en
delegeert de verdere uitvoering aan het zonecollege.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

15. Toetreding raamovereenkomst Vlaamse Overheid, perceel 1 telefonie en VPNverbinding – goedkeuring
De zoneraad geeft de administratie de opdracht om verder onderzoek te doen naar andere opties en deze
tegen de volgende zoneraad ter goedkeuring voor te legen.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen.

Besloten vergadering
16. Dading ambulanciers – goedkeuring
17. Benoeming sergeant – goedkeuring
18. Benoeming brandweerman – goedkeuring
19. Bevordering beroepsadjudant – goedkeuring
20. Aanstelling vrijwillige sergeanten – goedkeuring
21. Bevordering in de graad van vrijwillige korporaals - goedkeuring
22. Interne mutatie korporaal – goedkeuring
23. Eervol ontslag 1ste sergeant – goedkeuring
24. Eervol ontslag brandweerman – goedkeuring
25. Ontslag brandweerman – goedkeuring
Aldus besloten op de zoneraad van 21 juni 2019,

Namens de zoneraad,
Hoogachtend,

Frank Van Droogenbroeck
Zonesecretaris

Jos Dauwe
Zonecommandant wn.

Piet Buyse
Voorzitter

