BEKNOPTE LIJST BESLISSINGEN
ZONERAAD 18 SEPTEMBER 2020
Aanwezig:
Piet Buyse, Burgemeester-Voorzitter
Filip Anthuenis, Pierre Claeys, Hans Knop, Raf De Wolf, Katja Gabriëls, Herman Vijt, burgemeesters
Wouter Van Den Broeck, Zonecommandant
Jos Stassen, Zonesecretaris
Verontschuldigd:

Openbare Vergadering
1. Notulen van de vorige vergadering van de zoneraad op 26 juni 2020 - goedkeuring
De zoneraad keurt de notulen van de zoneraad in zitting van 26 juni 2020 goed.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

2. Beslissing toetreding gemeente Aalter, gemeente Herk-de-Stad, gemeente Kaprijke,
gemeente Lievegem, gemeente Sint-Laureins, OCMW Herk-de-Stad en Vives Hogeschool
tot de welzijnsvereniging Audio – goedkeuring
De toetreding goed te keuren van gemeente Aalter tot de vereniging Audio.
De toetreding goed te keuren van gemeente Herk-de-Stad tot de vereniging Audio.
De toetreding goed te keuren van gemeente Kaprijke tot de vereniging Audio.
De toetreding goed te keuren van gemeente Lievegem tot de vereniging Audio.
De toetreding goed te keuren van gemeente Sint-Laureins tot de vereniging Audio.
De toetreding goed te keuren van OCMW Herk-de-Stad tot de vereniging Audio.
De toetreding goed te keuren van Vives hogeschool tot de vereniging Audio.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

3. Jaarrekening Audio 2019 – kennisgeving
De Zoneraad neemt kennis van de jaarrekening van Audio voor het jaar 2019.
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Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

4. Lidmaatschap Audio – bespreking
Gezien het lidmaatschap gratis is, besluit de zoneraad lid te blijven van Audio.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

5. Glasvezelnetwerk posten – goedkeuring
De Zoneraad beslist dat de aanleg van het netwerk op het openbare domein niet ten koste van de
brandweerzone is en vraagt dat de respectievelijke gemeenten en steden hiervoor tijdig de nodige
financiering voorzien zodat de aanleg van dit netwerk geen verdere vertraging oploopt.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

6. Voorontwerp aanpassing aankoopprocedure – goedkeuring
De zoneraad draagt de bevoegdheden voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks
beheer van de zone over aan het zonecollege, binnen de perken van de daartoe op de gewone
begroting ingeschreven kredieten en binnen de perken van de interne aankoopprocedure.
De zoneraad past geldende aankoopprocedure als volgt aan en gaat akkoord met de daarin
opgenomen regels en delegaties:
• Begin 2020 werd het Europees drempelbedrag voor opdrachten voor leveringen en diensten
voor de centrale overheid vastgelegd op 139.000 EUR. Indien dit drempelbedrag in de
toekomst aangepast wordt, wordt in onderhavig besluit het aangepaste bedrag ingebracht
• alle opdrachten waarvan het bedrag hoger is dan 30.000 EUR (btw excl.) en die betrekking
hebben op de investeringen en alle opdrachten waarvan het bedrag hoger is dan de
Europese drempel – vandaag €139.000 - en die betrekking hebben op de
exploitatiebudgetten moeten eerst aan de zoneraad voorgelegd worden. De zoneraad stelt
de procedure in en stelt de voorwaarden vast van de opdracht.
• opdrachten die betrekking hebben op investeringen tussen 8.500 EUR (btw excl.) en 30.000
EUR (btw excl.) moeten eerst aan het zonecollege worden voorgelegd. Het zonecollege stelt
de procedure in en stelt de voorwaarden vast van de opdracht.
• opdrachten die betrekking hebben op exploitatiebudgetten tussen 8.500 EUR (btw excl.) en
139.000 EUR (btw excl.) moeten eerst aan het zonecollege voorgelegd worden. Het
zonecollege stelt de procedure in en stelt de voorwaarden vast van de opdracht.
• opdrachten onder 8.500 EUR (btw excl.) die betrekking hebben op exploitatiebudgetten of
onder 8.500 EUR (btw excl.) die betrekking hebben op investeringsbudgetten kunnen
overeenkomstig de regels van de aankoopprocedure gesloten door de zonecommandant of
het personeelslid aan wie hij delegatie gaf.
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•
•

•

•

de inkomende facturen worden voor goedkeuring geviseerd door de zonecommandant of
door het personeelslid aan wie hij daartoe delegatie gaf.
de bestelaanvragen en gunningen worden door de boekhouder en de bijzondere
rekenplichtige onderzocht en begeleid inzake kredietcontrole en toepassing van de
wetgeving overheidsopdrachten.
betalingen worden uitgevoerd door de bijzondere rekenplichtige nadat de mandatering
ondertekend is door de voorzitter of door de burgemeester aan wie de voorzitter delegatie
gaf, en door de zonecommandant.
alle handtekeningen en kennisgevingen kunnen digitaal gebeuren.

De zoneraad neemt kennis van de nota ‘Aankoopprocedure’, die de aankoopprocedure, opgenomen
in artikel 2 documenteert, motiveert en in detail beschrijft (Bijlage Punt 6 Voorstel aanpassing
Aankoopprocedure ZR 20200918).
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 oktober 2020.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

7. Voorontwerp besluit diplomatoelage - goedkeuring
De Zoneraad beslist de bepalingen van de diplomatoelage voor het vrijwillig operationeel personeel
als volgt vast te stellen:
• maximum van 3%
• de brevetten van korporaal, sergeant, adjudant, officier, technicus brandvoorkoming,
ambulancier, duiker, automechanica BSO, rampengeneeskunde, veiligheidschef komen in
aanmerking
• enkel voor brevetten anders dan vereist voor de beklede graad
• er wordt verwacht dat er een uitoefening van de functie bijhorend aan het diploma moet
zijn voor: technicus brandvoorkoming, duiker
• op het totaal van de gepresteerde interventie-uren
De diplomavergoeding is van toepassing vanaf 1 januari 2015, in afwachting van de
specialisatietoelage en zal per kwartaal uitbetaald worden.
De Zoneraad beslist de bepalingen van de diplomatoelage voor het beroeps operationeel personeel
als volgt vast te stellen:
• 80 euro voor korporaal, sergeant of adjudant, enkel voor brevetten andere dan vereist voor
de beklede graad
• 40 euro voor officierenbrevet, enkel voor het brevet anders dan vereist voor de beklede graad
• 20 euro voor technicus brandvoorkoming, duiker, automechanica BSO, rampengeneeskunde
Cumuleerbaar tot max. 120 euro op jaarbasis (1/1850), gekoppeld aan de spilindex 138,01 met dien
verstande dat er verwacht wordt dat er een uitoefening van de functie bijhorend aan het diploma
moet zijn voor duiker, technicus brandvoorkoming
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De diplomatoelage is van toepassing vanaf 1 januari 2015, in afwachting van de specialisatietoelage,
en zal op jaarbasis uitbetaald worden op basis van de daadwerkelijk gepresteerde uren.
De diplomavergoeding is van toepassing vanaf 1 januari 2015, in afwachting van de modaliteiten rond
het toekennen van een specialisatietoelage.
De diplomavergoeding voor de brevetten voor de graden hoger dan de beklede graad, vervallen,
wanneer het personeelslid twee bevorderingsexamens niet deelgenomen heeft of deelgenomen
heeft en niet geslaagd is of twee maal een vacante aangeboden betrekking weigert. In uitzonderlijke
omstandigheden en mits grondige motivering kan het personeelslid tijdig schriftelijk aan de
zonecommandant een afwijking aanvragen.
De zoneraad beslist om de lijst van het ministerieel besluit van 15 maart 1995 tot vaststelling van de
diploma's, brevetten en getuigschriften, te aligneren op de nieuwe brevetten.
De zoneraad beslist dat de diplomatoelage wordt aangevraagd via een aanvraagdocument (zie
bijlage). Het personeelslid zorgt zelf voor de nodige bewijsstukken. Voor de functies waarbij
uitoefening bijhorend aan het diploma vereist is, moeten er lijsten aangeleverd worden door de
verantwoordelijk van de specialisatie. Aan de hand van deze lijst kan er bij deze personeelsleden
nagekeken worden of er effectief prestaties zijn uitgevoerd en al dan niet de diplomatoelage
toekennen.
De zoneraad geeft de opdracht aan de voorzitter, de zonecommandant en de directeur
bedrijfsvoering om dit ontwerp van besluit voor te leggen ter bespreking en ter ondertekening op het
eerstvolgende vakbondsoverleg en het hierna terug naar de zoneraad te sturen ter definitieve
goedkeuring.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

8. Aanpassing retributiereglement – goedkeuring
De zoneraad keurt het nieuw retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie
met ingang van 1 april 2020 goed.

9. Raamovereenkomst voor de aankoop van interventiekledij brandbestrijding en technische
hulpverleningskledij – goedkeuring
Het bestek en de bijhorende technische bepalingen voor een raamovereenkomst voor de aankoop
van interventiekledij en technische hulpverleningskledij wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag
van 767.200,00 euro incl. BTW (Bijlage punt 9 Bestek interventie en technische hulpverleningskledij
ZR 20200918).
De plaatsingsprocedure is een openbare procedure.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.
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10. Aankoop van brandweerhelmen – goedkeuring
De aankoop van 90 brandweerhelmen via een raamovereenkomst van service center CREAT van
TMVS wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag van 29.127,12 euro incl. btw.
De aankoop wordt verdeeld over volgende basisartikels en opties:
Omschrijving

Aantal

brandweerhelm basisuitvoering daglichtgeel
geïntegreerde ledverlichting bovenop helm
neklap bescherming rondom (voor zowel nek- als
halsbescherming)
Neklap enkel nekbescherming
Overtrek/beschermhoes in aramide (vb.: voor gebruik
tijdens flashover training)
Rasterbanden in helm (te gebruiken in combinatie met
adapterset rasterbanden)
Technisch vizier/veiligheidsbril (oogvizier)
Waszak voor helm

Eenheidsprijs incl.
bijdrage in de
werking (excl. btw)

90
40
200

157,70 EUR
60,91 EUR
22,60 EUR

90
24

5,34 EUR
10,15 EUR

10

14,79 EUR

90
30

20,15 EUR
7,90 EUR

Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

11. Voorontwerp kledijreglement – principiële goedkeuring
De zoneraad keurt het zonaal kledijreglement principieel goed.
De zoneraad geeft de opdracht om met de representatieve syndicale vakorganisaties een overleg op
te starten betreffende dit ontwerp en na het overleg het kledijreglement terug aan de zoneraad voor
te leggen ter goedkeuring.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

12. 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:
• Signalisatievoertuig Mercedes-Benz, BJ 1989, chassisnummer WDB60246710966671.
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Het zonecollege wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen.

Besloten Vergadering
13. Vacantverklaring jobstudent (D1) – goedkeuring
14. Aanwerving - vacant verklaren van de betrekkingen als vrijwilliger in de graad van
brandweerman – goedkeuring
15. Ontslag vrijwillig stagiair brandweerman – goedkeuring
16. Ontslag vrijwillig stagiair brandweerman – goedkeuring
17. Functieprofiel bijzonder Rekenplichtige – goedkeuring
18. Aanvraag opschorting benoeming vrijwilliger – goedkeuring
Aldus besloten op de Zoneraad van 18 september 2020,
Namens de Zoneraad,
Hoogachtend
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Zonesecretaris
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Zonecommandant

Brandweerzone Oost
Oude Vest 150 - 9200 Dendermonde
052 25 07 82

Piet Buyse
Voorzitter Zoneraad

