BEKNOPTE LIJST BESLISSINGEN
ZONERAAD 26 JUNI 2020
Aanwezig:
Piet Buyse, Burgemeester-Voorzitter
Filip Anthuenis, Pierre Claeys, Raf De Wolf, Katja Gabriëls, Herman Vijt, burgemeesters
Wouter Van Den Broeck, Zonecommandant
Jos Stassen, Zonesecretaris
Verontschuldigd:
Hans Knop, burgmeester

Openbare Vergadering
1.

Notulen van de vorige vergadering van de zoneraad op 29 mei 2020 - goedkeuring
De zoneraad keurt de notulen van de zoneraad in zitting van 29 mei 2020 goed.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen

2.

Rekening Dienstjaar 2019 - goedkeuring
De zoneraad stelt de rekening van 2019 als volgt vast:
De begrotingsrekening 2019 van Brandweerzone Oost sluit in de gewone dienst met een:
• positief begrotingsresultaat van 1.359.400,33 euro
• positief boekhoudkundig resultaat van 1.696.671,04 euro
De begrotingsrekening 2019 van Brandweerzone Oost sluit in de buitengewone dienst met een:
• begrotingsresultaat van 0,00 euro
• positief boekhoudkundig resultaat van 2.019.026,68 euro
De resultatenrekening heeft per 31/12/2019 een nadelig resultaat van 152.167,15 euro.
De balans op 31/12/2019 bedraagt zowel op de actief- als de passiefzijde 9.974.491,65 euro.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen
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3.

Glasvezelnetwerk posten - goedkeuring
De zoneraad keurt de beslissing goed dat de aanlegkosten voor het glasvezelnetwerk ten laste
is van Brandweerzone Oost en dat hiervoor een begrotingsaanpassing dient te gebeuren. De
zone bepaalt na of tijdens de uitvoering van de aanleg van het nodige glasvezelnetwerk of er
een terugvordering van het geheel of gedeelte van de gemaakte kosten gebeurt ten aanzien
van de begunstigde gemeente of stad.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen

4.

Raamovereenkomst voor de aankoop van multifunctionele autopompen - goedkeuring
Het bestek en de bijhorende technische bepalingen voor een raamovereenkomst waarbij
Brandweerzone Oost optreedt als aankoopcentrale voor de aankoop van multifunctionele
autopompen voor hulpverleningszones wordt goedgekeurd voor een geraamd bedrag van
1.840.000,00 euro incl. BTW.
De plaatsingsprocedure is een openbare procedure.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen

5.

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:
• Materiaalwagen Mercedes-Benz, BJ 2000, chassisnummer WDB9044231P996354
• Materiaalwagen Mercedes-Benz Atego, BJ 2004, chassisnummer WDB9760531K861237
• Dienstvoertuig Mitsubishi P022VGLZL6, BJ 1988, chassisnummer JMBGZP02VHA003177
• Karweiwagen Mercedes-Benz, BJ 1996, chassisnummer WDB9034621P634408
• Personeelswagen Toyota Corolla, BJ 1989, chassisnummer JT1W0AE9500022842
• Bootwagen Mercedes-Benz, BJ 1997, chassisnummer WDB9040131P552781
• Tankwagen Steyr, BJ 1996, chassisnummer VAN1932YY03YY6500
• Karweiwagen Mercedes-Benz, BJ 2003, chassisnummer WDB9046621R470936
• Aanhangwagen motorpomp Dede, BJ 1995, chassisnummer 100395
• Aanhangwagen motorpomp Dede, BJ 2000, chassisnummer DE110700
• Vorkheftruck Toyota Shinko, BJ 1980, chassisnummer 22558
• Lot computerschermen
Het zonecollege wordt gelast met de uitvoering van deze beslissing.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen

6.

Inspectieverslag BiZa en goedkeuring “Nota voor zoneraad n.a.v. inspectieverslag” – kennisname
De zoneraad bevestigt het antwoord op het inspectieverslag (Bijlage Punt 6 Nota n.a.v.
Inspectieverslag ZR 20200626) en de (beperkte) aanpassingen in het MJBP en aanpassing aan
de organisatiestructuur in uitvoering van een aantal opmerkingen van de inspectie.
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De zoneraad neemt ook kennis van het organigram van de juridische dienst van de Algemene
Directie Civiele Veiligheid dat werd bezorgd aan Brandweerzone Oost door onze attaché dhr.
Brisaert Ivo van de FOD Binnenlandse Zaken.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen
7.

Punctuele aanpassing rechtspositieregeling – goedkeuring
De zoneraad keurt de aanpassing in de rechtspositieregeling aangaande het administratief en
technisch personeel goed met ingang vanaf 1 juni 2020.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen

8.

Principeafspraken tussen Stad Dendermonde en Brandweerzone Oost i.v.m. de tijdelijke locatie –
goedkeuring
De zoneraad keurt deze nota met vastgelegde besluiten goed.
De zoneraad geeft de opdracht aan de zonecommandant en directeur bedrijfsvoering van de
Brandweerzone Oost dit op te volgen en in te staan voor de informatiestroming naar de
zoneraad.
De zoneraad vraagt een bevestiging van deze nota door Stad Dendermonde.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen

9.

Delegaties van de zonecommandant aan sommige personeelsleden – kennisgeving
De zonecommandant herroept het vorige delegatiebesluit van 11 september 2019 en geeft
vanaf heden delegatie tot het opstellen van bestelaanvragen en het goedkeuren van facturen
binnen de grenzen van de aankoopprocedure aan volgende personeelsleden:
• Luc Versluys, inzake materiaal, kledij, opleidingen met uitzondering van opleidingen van
medewerkers van de directie bedrijfsvoering;
• Jos Stassen, inzake administratie, kantoorbenodigdheden, algemeen bestuur,
informatica, opleidingen van medewerkers van de directie bedrijfsvoering.
Elke delegatie kan op elk moment voor de toekomst herroepen worden. De delegaties en rollen
zullen verder uitgewerkt worden in de gebruikte software.
Deze delegaties en rollen zullen meegedeeld worden aan de personeelsleden, bedoeld in artikel
1 en aan de bijzonder rekenplichtige.
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10. Aanpassing reglement mobiele toestellen – goedkeuring
De zoneraad gaat akkoord met de aanpassing van artikel 12, alinea 2, de forfaitaire vergoeding
van 50% wordt opgetrokken naar 80% van de aankoopprijs met een max. van € 360,00 voor een
periode van drie jaar.
Stemming
Met eenparigheid van stemmen

Besloten Vergadering
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pensionering Bijzonder Rekenplichtige – kennisgeving
Ontslag vrijwillig stagiair brandweerman – goedkeuring
Aanstelling vrijwillig sergeant – goedkeuring
Doorstroming salarisschaal C1 naar C2 voor administratief medewerker – goedkeuring
Vacantverklaring jobstudenten (D1) – goedkeuring
Interne mutatie korporaal - goedkeuring
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