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

Beknopte lijst beslissing Zoneraad – Zitting van vrijdag, 17 september 2021
Aanwezig:
Piet Buyse, Voorzitter;
Pierre Claeys, Herman Vijt, Raf De Wolf, Filip Anthuenis, Raadsleden;
Wouter Van Den Broeck, Zonecommandant;
Yves Poppe, Zonesecretaris
Verontschuldigd:
Katja Gabriëls, Ondervoorzitter;
Hans Knop, Zoneraadslid

Open vergadering
1.

Goedkeuring notulen zoneraad - Goedkeuring

De zoneraad keurt de notulen van de zoneraad in zitting van vrijdag, 18 juni 2021 goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

2.

Aanpassing van de beslissing van de zoneraad van 21/05/2021 m.b.t. de
bevorderingsprocedure beroepsadjudant - Goedkeuring

De zoneraad keurt de aanpassingen goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

3.

Raamovereenkomst vervangen banden voertuigen - Goedkeuring

Het bestek en de bijhorende technische bepalingen voor een raamovereenkomst voor de aankoop
van de levering en het plaatsen van banden wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag van
115.000 euro incl. BTW voor vier sets.
De plaatsingsprocedure is een openbare procedure.
Brandweerzone Oost
Noordlaan 33 - 9200 Dendermonde
052 25 07 82

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

4.

Raamovereenkomst onderhoud ladderwagens Magirus - Goedkeuring

De aankoop van het nazicht, onderhoud, herstellingen en levering van onderdelen wordt
goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 130.000,00 euro inclusief BTW voor een periode van
vier jaar.
De plaatsingsprocedure is een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
De zoneraad keurt het bestek BZO-2021-097 voor deze aankoop goed.
De betalingsvoorwaarden en -termijnen van artikel 66, 67 en 127 van het Koninklijk besluit tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 14 januari 2013 en
latere wijzigingen zijn van toepassing.
Jaarlijks onderhoud van de ladderwagens en hoogtewerkers van het merk Magirus volgens de
instructies van de constructeur en opgeven in het vermelde bestek;
Herstellingen van schade of defecten voor de vermelde voertuigen met onderdelen van de
constructeur van de ladderwagen of hoogtewerker;
Levering van originele onderdelen door de constructeur van de ladderwagen of hoogtewerker;
Onderhoud van de ladderwagens en hoogtewerkers van het merk Magirus voor de posten
 Berlare
 Buggenhout
 Hamme
 Lebbeke
 Lokeren
 Zele
Gedurende de looptijd van deze overeenkomst kunnen voertuigen aan deze lijst worden
toegevoegd of eruit worden verwijderd.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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5.

Raamovereenkomst diverse verzekeringen - Goedkeuring

Het bestek en de bijhorende technische bepalingen voor een raamovereenkomst voor diverse
verzekeringen van Brandweerzone Oost voor ten minste drie jaar wordt goedgekeurd voor een
geraamd bedrag van 155.250 euro incl. btw per jaar of 465.750 euro incl. btw voor drie jaar.
De plaatsingsprocedure is een openbare procedure.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

6.

Begrotingswijziging 2021/01 - Goedkeuring

De zoneraad stelt de eerste begrotingswijziging van 2021 gewone dienst als volgt vast:
SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2021/1 GEWONE DIENST
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│
│ volgens de
│
verhoging
│
verlaging
│ na de
│
│
│ oorspronkelijke │
+
│
│ voorgestelde
│
│
│ begroting of de │
│
│ wijziging
│
│
│ vorige wijziging │
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 │
1.359.400,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
1.359.400,00
│(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2020
│
-661.954,00 │
232.386,00 │
0,00 │
-429.568,00
│(2)
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 │
697.446,00 │
232.386,00 │
0,00 │
929.832,00
│(3)
│ Definitief
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Begrotingswijziging 2021
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
7.304.186,00 │
432.445,00 │
0,00 │
7.736.631,00 │
│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
6.877.728,00 │
288.908,50 │
3.150,50 │
7.163.486,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten vorige jaren
│
0,00 │
251,00 │
0,00 │
251,00 │
│ Uitgaven vorige jaren
│
0,00 │
47.246,00 │
0,00 │
47.246,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten overboekingen
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
│ Uitgaven overboekingen
│
898.876,00 │
284.559,00 │
0,00 │
1.183.435,00 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2021
│
-472.418,00 │
-188.017,50 │
3.150,50 │
-657.285,00
│(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021
|
272.547,00
|(5)
────────────────────
(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)
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De zoneraad stelt de eerste begrotingswijziging van 2021 buitengewone dienst als volgt vast :
SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2021/1 BUITENGEWONE DIENST
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│
│ volgens de
│
verhoging
│
verlaging
│ na de
│
│
│ oorspronkelijke │
+
│
│ voorgestelde
│
│
│ begroting of de │
│
│ wijziging
│
│
│ vorige wijziging │
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 │
0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
0,00
│(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2020
│
-2.005.676,00 │
0,00 │
99.724,00 │
-2.105.400,00
│(2)
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2020 │
-2.005.676,00 │
0,00 │
99.724,00 │
-2.105.400,00
│(3)
│ Definitief
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Begrotingswijziging 2021
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
4.136.202,00 │
14.934,00 │
200.000,00 │
3.951.136,00 │
│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
5.134.802,00 │
39.051,00 │
60.000,00 │
5.113.853,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten vorige jaren
│
2.105.400,00 │
0,00 │
0,00 │
2.105.400,00 │
│ Uitgaven vorige jaren
│
0,00 │
20.718,00 │
0,00 │
20.718,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten overboekingen
│
898.876,00 │
284.559,00 │
0,00 │
1.183.435,00 │
│ Uitgaven overboekingen
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2021
│
2.005.676,00 │
239.724,00 │
-140.000,00 │
2.105.400,00
│(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2021
|
0,00
|(5)
────────────────────
(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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Besloten vergadering
7.

Aanpassing beslissing van de zoneraad van 21/05/2021 m.b.t. de mutatie van een
vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

De zoneraad keurt de mobiliteitsstage van brandweerman Ancaer Steven, wonende te Molenweg
62 te 2830 Willebroek, gedurende 3 maanden goed met ingang vanaf 1 juni 2021.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

8.

Kwartaalverslag Q2 2021 - Kennisgeving

De zoneraad neemt kennis van de kwartaalrapportage Q2 2021.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

9.

Erkentelijkheidspremie Thomas De Coninck - Goedkeuring

De zoneraad keurt het verlenen van de eretitel van zijn graad van vrijwillig sergeant goed.
Aan de belanghebbende wordt met ingang van 2041 een jaarlijkse erkentelijkheidspremie aan 50%
toegekend. Deze wordt als volgt berekend: 18 dienstjaren (afgerond naar boven) x 19,11 euro =
343,98 euro gedeeld door 2, gekoppeld aan indexcijfer van 138,01.
De uitbetaling van deze premie zal voor de eerste maal gebeuren voor het dienstjaar 2041.
Het zonecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

10.

Mobiliteit vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

De zoneraad keurt de mobiliteitsstage van brandweerman Bergmans Pieter-Jan, wonende te
Oostkouterstraat 56 te 9220 Hamme, gedurende 3 maanden goed met ingang vanaf 1 oktober
2021.
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Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

11.

Benoeming vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

De zoneraad keurt de benoeming van vrijwillig brandweerman De Vos Martino, wonende
Brugstraat 40 te 9290 Berlare, goed met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2021;

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

12.

Bevordering beroepsadjudant - Goedkeuring

Tommy Van Buggenhout, wonende Kalkenstraat 28 te 9255 Buggenhout, wordt met ingang van 1
oktober 2021 aangesteld als beroepsadjudant.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

13.

Verlenging mobiliteitsstage vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

De zoneraad keurt de verlenging van de mobiliteitsstage van Ancaer Steven goed, de stage wordt
verlengd tot 15 maart 2022.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

14.

Verlenging in dienst vrijwillig sergeant - Goedkeuring

De zoneraad keurt de verlenging van de loopbaan van de heer Drieghe Dirk als vrijwillig sergeant
voor een periode van 1 jaar goed mits het slagen voor een medisch onderzoek bij de
arbeidsgeneesheer.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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15.

Eervol ontslag vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

De zoneraad keurt het eervol ontslag van de heer Jacobs Johnny, wonende Felix Timmermanstraat
32 te 9240 Zele, goed met ingang vanaf 1 oktober 2021.
De zoneraad keurt het verlenen van de eretitel van zijn graad van vrijwillig brandweerman goed.
Aan de belanghebbende wordt met ingang van 2023 een jaarlijkse erkentelijkheidspremie
toegekend. Deze wordt als volgt berekend: 28 dienstjaren (afgerond naar boven) x 19,11 euro =
535,08 euro, gekoppeld aan indexcijfer van 138,01.
De uitbetaling van deze premie zal voor de eerste maal gebeuren voor het dienstjaar 2023.
Het zonecollege wordt gelast met de verdere uitvoering van dit besluit.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

16.

Ontslag stagiair vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

De zoneraad keurt het ontslag van stagiair vrijwillig brandweerman Moens Filip wonende
Smidsestraat 113 te 9200 Grembergen goed met ingang vanaf 1 september;

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

17.

Ontslag stagiair vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

De zoneraad keurt het ontslag van stagiair vrijwillig brandweerman Pauwels Joeri wonende
Stenenstraat 122 te 9255 Buggenhout goed met ingang vanaf 1 september;

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

18.

Ontslag stagiair vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

De zoneraad keurt het ontslag van stagiair vrijwillig brandweerman Cantraine Kwinten wonende
Boonwijkstraat 45 te 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde goed met ingang vanaf 1 september;

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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19.

Deelname brandweercongres - Bespreking

De zoneraad stuurt burgemeester Pierre Claeys om deel te nemen.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

Aldus besloten op de Zoneraad van vrijdag, 17 september 2021,
Namens de Zoneraad,
Hoogachtend

Yves Poppe
Zonesecretaris

Wouter Van Den Broeck
Zonecommandant

Brandweerzone Oost
Noordlaan 33 - 9200 Dendermonde
052 25 07 82

Piet Buyse
Voorzitter

