Aan de leden van het Zonecollege
van de Brandweerzone Oost - OVL

Beknopte lijst beslissing Zoneraad – Zitting van vrijdag, 16 oktober 2020
Aanwezig:
Piet Buyse, Voorzitter;
Katja Gabriëls, Ondervoorzitter;
Pierre Claeys, Herman Vijt, Raf De Wolf, Filip Anthuenis, Hans Knop, Raadsleden;
Jos Stassen, Zonesecretaris;
Wouter Van Den Broeck, Zonecommandant
Verontschuldigd:

Open vergadering
1.

Goedkeuring notulen zoneraad - Goedkeuring

De zoneraad keurt de notulen van de zoneraad in zitting van vrijdag, 18 september 2020 goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

2.

Tweede begrotingswijziging van 2020 - Goedkeuring

De zoneraad stelt de tweede begrotingswijziging van 2020 gewone dienst als volgt vast:
SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2020/2 GEWONE DIENST
───────┐
│

┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────
│

│ volgens de

│

verhoging

│

verlaging

│ na de

│
│ oorspronkelijke │
+
│
│
voorgestelde
│
│
│ begroting of de │
│
│ wijziging
│
│
│ vorige wijziging │
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────
───────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 │
1.551.779,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
1.551.779,00 │(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2019
│
-764.782,00 │
572.403,00 │
0,00 │
192.379,00 │(2)
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────
───────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 │
786.997,00 │
572.403,00 │
0,00 │
1.359.400,00 │(3)
│ Definitief
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────
───────┤
│ Begrotingswijziging 2020
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
7.362.484,00 │
0,00 │
51,00 │
7.362.433,00 │
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│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
7.184.805,00 │
117.079,00 │
247.782,00 │
7.054.102,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten vorige jaren
│
4.632,00 │
200,00 │
0,00 │
4.832,00 │
│ Uitgaven vorige jaren
│
78.563,00 │
12.485,00 │
0,00 │
91.048,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten overboekingen
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
│ Uitgaven overboekingen
│
890.729,00 │
561.246,00 │
0,00 │
1.451.975,00 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────
───────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2020
│
-786.981,00 │
-690.610,00 │
247.731,00 │
1.229.860,00 │(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼───────────
───────┤
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020
|
129.540,00 |(5)
────────────────────
(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)

De zoneraad stelt de tweede begrotingswijziging van 2020 buitengewone dienst als volgt vast :
SAMENVATTINGSTABEL BEGROTINGSWIJZIGING 2020/2 BUITENGEWONE DIENST
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│
│ volgens de
│
verhoging
│
verlaging
│ na de
│
│
│ oorspronkelijke │
+
│
│ voorgestelde
│
│
│ begroting of de │
│
│ wijziging
│
│
│ vorige wijziging │
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2018 │
0,00 │ XXXXXXXXXXXXXXXX │ XXXXXXXXXXXXXXXX │
0,00
│(1)
│ Resultaat begrotingsrekening 2019
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00
│(2)
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Algemeen resultaat begrotingsrekening 2019 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00
│(3)
│ Definitief
│
│
│
│
│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Begrotingswijziging 2020
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten van het eigen dienstjaar
│
4.996.202,00 │
265.400,00 │
0,00 │
5.261.602,00 │
│ Uitgaven van het eigen dienstjaar
│
5.810.477,00 │
834.797,00 │
0,00 │
6.645.274,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten vorige jaren
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
│ Uitgaven vorige jaren
│
76.454,00 │
0,00 │
8.151,00 │
68.303,00 │
│
│
│
│
│
│
│ Ontvangsten overboekingen
│
890.729,00 │
561.246,00 │
0,00 │
1.451.975,00 │
│ Uitgaven overboekingen
│
0,00 │
0,00 │
0,00 │
0,00 │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ Geraamd resultaat van de begroting 2020
│
0,00 │
-8.151,00 │
8.151,00 │
0,00
│(4)
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┼──────────────────┤
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2020
|
0,00
|(5)
────────────────────
(3) = (1) + (2)
(5) = (3) + (4)

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

3.

Begroting 2021: krijtlijnen - Kennisgeving

De Zoneraad geeft de opdracht aan de financiële dienst van de Brandweerzone Oost en de zonale
leiding om op volgende zoneraad van 13 november 2020 ter goedkeuring voor te leggen met
volgende uitgangspunten en krijtlijnen:
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De uitvoering van alle beslissingen van de zoneraad en het zonecollege;
Het nodige budget voor de personeelskosten met naast het continueren van de situatie
september 2020 met voldoende middelen voor operationele vrijwilligers bij grotere en
langdurige interventies en opdrachten, volgende mogelijke extra uitgaven:
o Mogelijkheid tot bevordering van personeel op C-niveau naar B-niveau na het
voorleggen van een gemotiveerd plan en de bevorderingsexamens,
o Mogelijkheid tot bevordering van minstens één A4 naar A5 niveau na
bevorderingsexamens,
o Mogelijkheid tot bevordering van beroepsluitenant naar beroepskapitein na
bevorderingsexamens,
o Het uitbreiden van de dienst logistiek met een adjunct op B4 voor de directeur
preparatie na goedkeuring van een profiel en aanwervingsprocedure,
o Het uitbreiden van de dienst VTO met een adjunct op B4 niveau na goedkeuring van
een profiel en aanwervingsprocedure om de dienst opleiding uit te breiden en de
nodige service en ondersteuning te bieden voor voornamelijk onze operationele
vrijwilligers;
Het voorzien van de nodige middelen voor opleiding en vorming rekening houdend met de
beslissingen van de zoneraad in verband met de problematiek van de brandweeropleiding
bij PAULO;
Het voorzien van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen
Het uitvoeren van voertuigenplan met volgende aanpassing:
o Een investeringsbudget voor het vervangen van de banden van onze (grote)
voertuigen na 10 jaar – inhaaloperatie, nodig omwille van veiligheidsredenen;
o Het vooruitschuiven met één jaar van de vervanging van de elevator van post
Dendermonde naar 2021 (zo vermijden we heel duur 20-jaarlijks onderhoud ten
belope van ± 250.000 euro);
o Vervanging van de duikwagen van de post Hamme (in 2022 voorzien we dan de
aankoop van een identiek exemplaar voor post Dendermonde)
Het voorzien van de nodige werkingskosten voor de ondersteunende diensten (ICT,
communicatie, aanwervingscampagnes, …)

De Zoneraad neemt akte van bovenstaande krijtlijnen.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

4.

Algemene bevorderingsafspraken - Goedkeuring

De Zoneraad geeft de opdracht om:





Op korte termijn het operationeel plan voor de zone op te maken met nadruk op de
personele evolutie in de vrijwilligersposten en de noodzaak aan rekrutering en
retentie van nieuwe vrijwilligers, de doorgroeikansen naar hoger en midden kader
van de huidige operationele vrijwilligers;
In afgeleide hiervan een voorstel te formuleren voor bevorderingen gedurende deze
en volgende beleidsperiode voor het midden en hoger kader;
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Een voorstel op te maken voor de bevorderingskansen van de administratieve en
technische medewerkers – “de burgers” – en hiervoor op korte termijn een concreet
voorstel aan de zoneraad voor te leggen;
Als voorafname van de hierboven beschreven opdrachten onmiddellijk de
bevorderingsprocedure – met assessment via een in samenwerking met Poolstok
aan te stellen bureau - op te starten voor beroepsluitenant naar beroepskapitein en
voor de vandaag aanwezige niet-operationele directeur(s) van A4 naar A5; de
procedure en de aanstelling van de jury worden gedelegeerd naar het zonecollege;
In personeelsbegroting voor 2021 de nodige middelen te voorzien om de uitvoering
van bovenstaande opdrachten mogelijk te maken.
Stemming

Met eenparigheid van stemmen.

5.
Raamovereenkomst voor de aankoop van multifunctionele autopompen Goedkeuring
De Zoneraad keurt het optrekken van het geraamde bedrag voor de aankoop van 4 multifunctionele
autopompen goed naar 2.105.400,00 euro incl. BTW.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

6.

Schenking Tankwagen - Goedkeuring

De Zoneraad besluit om desbetreffende tankwagen te schenken aan de VZW Gear Up Safety in de
staat zoals ze vandaag is en met afstand van alle verantwoordelijkheid.
De Zoneraad geeft de opdracht aan de zoneleiding om een kader uit te werken hoe in de toekomst
zal omgegaan worden met afgedankte brandweervoertuigen.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

7.

Interpretatie Contingent - Bespreking

De Zoneraad beslist om een ruime interpretatie te nemen in verband met toepassing van dit besluit,
met name alle uitgaven of onkosten die gemeenten doen voor de operationele werking van de
brandweer in betreffende gemeenten vallen onder het “contingent-besluit”.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
Brandweerzone Oost
Oude Vest 150 - 9200 Dendermonde
052 25 07 82

8.

Ontwerp arbeidsreglement beroeps- en vrijwillig personeel - Goedkeuring

De Zoneraad keurt het ontwerp van het arbeidsreglement voor beroeps- en vrijwillig personeel met
ingang vanaf 1 november 2020 goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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9.

Ontwerp diplomatoelage - Goedkeuring

De Zoneraad keurt het ontwerp diplomatoelage goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

10.

Ontwerp Kledijreglement - Goedkeuring

De Zoneraad keurt het ontwerp Kledijreglement goed.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

11.

Problematiek Paulo en voortgezette opleidingen - Bespreking

De Zoneraad erkent de problematiek zoals omschreven door de nota in bijlage en steunt de
zoneleiding in de pogingen tot oplossing;
De Zoneraad geeft de zoneleiding de opdracht:






de voortgezette opleiding in eigen beheer uit te werken,
hiervoor de nodige kennisgeving te doen aan de afdeling Civiele Veiligheid van
Binnenlandse Zaken en de juiste afspraken te maken met KCCE,
de eigen lesgevers te selecteren, begeleiden en op te volgen,
te onderzoeken of hiervoor afspraken dienen gemaakt te worden of contracten te
sluiten met één of meer opleidingscentra voor die opleidingen die niet door de eigen
mensen kan gegeven worden;

De Zoneraad geeft de zoneleiding de opdracht ondertussen de gesprekken met de andere
brandweerzones van onze provincie en de brandweerschool verder te zetten in de hoop dat alsnog
een correcte oplossing komt;
De Zoneraad bezorgt op voorstel van de zoneleiding de minister van binnenlandse zaken een officieel
en formeel schrijven met de beschrijving van deze problematiek en met de gedwongen keuze die de
zone dient te maken om aan e wettelijke opdracht van VTO te kunnen voldoen;
De Zoneraad geeft opdracht aan de voorzitter van Brandweerzone Oost om samen met de voorzitters
van de andere Oost-Vlaamse zones deze problematiek officieel voor te leggen aan de Oost-Vlaamse
gouverneur en in eerste instantie informeel te bespreken met de nieuwe minister van binnenlandse
zaken.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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12.

Gebruik E-loket - Kennisgeving

De Zoneraad zal het nodige doen om de nota in bijlage te bezorgen aan de juiste dienst(en) binnen
hun gemeente/stad.

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

Besloten vergadering
13.

Eervol ontslag vrijwillig korporaal - Goedkeuring

14.

Eervol ontslag vrijwillig korporaal - Goedkeuring

15.

Externe mutatie vrijwillig brandweerman - Goedkeuring

16.

Opstart procedure vervanging Bijzonder Rekenplichtige - Goedkeuring

Aldus besloten op het Zonecollege van vrijdag, 16 oktober 2020,
Namens het Zonecollege,
Hoogachtend

Wouter Van Den
Broeck
(Authentication)

Jos Stassen
Zonesecretaris

Digitaal
ondertekend door
Wouter Van Den
Broeck
(Authentication)
Datum: 2020.11.02
11:46:30 +01'00'

Wouter Van Den Broeck
Zonecommandant
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Piet Buyse
Voorzitter

