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ZONERAAD van 26 augustus 2016
Burgemeester van de gemeente

Aanwezig

Boechout

Koen T’Sijen

verontschuldigd

Borsbeek

Dis Van Berckelaer

aanwezig

Brasschaat

Koen Verberck

verontschuldigd

Brecht

Luc Aerts

aanwezig

Edegem

Koen Metsu, voorzitter

aanwezig

Essen

Gaston Van Tichelt

verontschuldigd

Hove

Koen Volckaerts

aanwezig

Kalmthout

Lukas Jacobs

aanwezig

Kapellen

Dirk Van Mechelen,
vervangen door Luc Janssens

aanwezig

Kontich

Bart Seldeslachts

aanwezig

Lint

Harry Debrabandere

aanwezig

Malle

Harry Hendrickx, ondervoorzitter

aanwezig

Mortsel

Erik Broeckx

verontschuldigd

Ranst

Lode Hofmans

aanwezig

Schilde

Dirk Bauwens

aanwezig

Schoten

Maarten De Veuster

verontschuldigd

Stabroek

Rik Frans

aanwezig

Wommelgem

Frank Gys

aanwezig

Wuustwezel

Dieter Wouters

aanwezig

Zandhoven

Luc Van Hove

aanwezig

Zoersel

Liesbeth Verstreken

aanwezig

Secretaris

Sabine Van Dooren

aanwezig

Zonecommandant

Erik Janssen

aanwezig

Locatie: Kantoren IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
Aanvang: 09u00
Einde:
09u50
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OPENBARE ZITTING
1

Verslag van de vorige vergadering
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

Besluit met unanimiteit
Artikel 1 Het verslag van de vergadering van 15 juli 2016 wordt goedgekeurd.

2

Financiën

2.1 Vaststelling van de waarderingsregels voor het patrimonium van de zone
Juridische grond



De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones, inzonderheid artikels 20 en 21.

Feiten en context
Voorafgaand aan de opmaak van de dienstjaarrekening 2015 dienen de waarderingsregels voor het
patrimonium van de zone te worden vastgelegd.
De waarderingen moeten voldoen aan de boekhoudkundige eisen van voorzichtigheid, oprechtheid
en goede trouw. Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk
worden gewaardeerd.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1 De waarderingsregels voor het patrimonium worden als volgt vastgesteld:

Algemene principes
De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze
mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.
Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd.
De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten (principe
van going-concern) en zijn het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding
geven tot een waar en getrouw beeld.
Artikel 18 van het Koninklijk besluit houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones bepaalt dat de nomenclatuur van de inventaris en de regels voor de
waardebepaling van het patrimonium die vervat zijn in het ministerieel besluit van 30 oktober 1990
tot uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het
algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit van toepassing zijn op de hulpverleningszone.
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Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde
Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag
in de balans opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen,
herwaarderingen en waardeverminderingen.

Waardering in latere boekjaren
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN
De goederen worden afgeschreven overeenkomstig de bijlage van het koninklijk besluit van 2
augustus 1990 houdende het algemeen regelement op de gemeentelijke comptabiliteit. Deze
afschrijving is jaarlijks en lineair.
Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te
bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.
HERWAARDERINGEN
De goederen van het onroerend patrimonium worden jaarlijks geherwaardeerd. De herwaardering
geschiedt volgens de aard van het goed, rekening houdende met de (ABEX)index van de prijzen van
de bouwsector.
Indien er zich aanzienlijke en niet-incidentele marktschommelingen voordoen, kan een uitzonderlijke
herwaardering van de goederen van het onroerend patrimonium opgelegd worden, op voorwaarde
dat de jaarlijkse herwaardering niet volstaat om die schommelingen in te calculeren.
VERREKENINGEN
De investeringstoelagen worden op dezelfde wijze verrekend als de afschrijvingen van het goed
waarvoor de toelage werd verleend. Deze verrekening gaat pas van start bij ingebruikname van het
gekoppelde vast actief.

IMMATERIELE VASTE ACTIVA
Rubriek
-

Afschrijvingsduur
Plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies
Opgegeven plannen en studies

5 jaar
1 jaar
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MATERIELE VASTE ACTIVA
Rubriek

Afschrijvingsduur

Niet-bebouwde gronden en terreinen

Geen

-

Uitrusting, buitengewoon onderhoud en af te schrijven
beplanting

Gebouwen en hun terreinen
-

Gronden van gebouwen
Uitrusting en buitengewoon onderhoud

Max 15 jaar

50 jaar
Geen
Max 15 jaar

Meubilair

10 jaar

-

5 jaar

(Straatmeubilair) en verkeerssignalisatie

Bureaumaterieel

5 jaar

Transportmaterieel
-

Fietsen, brom- en motorfietsen
Auto’s en bestelwagens
Vrachtwagens en speciale voertuigen
Buitengewoon onderhoud

Machines, exploitatiematerieel en uitrusting
-

Buitengewoon onderhoud

5 jaar
5 jaar
10 jaar
Max 5 jaar
10 jaar
Max 5 jaar

Veestapel en andere roerende investeringen

1 jaar

Verwerving van en werken aan vaste activa in uitvoering

Geen

Toegestane investeringssubsidies in kapitaal

Max 10 jaar

Erfpacht, opstalrecht en leasing
-

Zakelijke rechten op onroerende goederen
Onroerende goederen in leasing
Meubilair in leasing
Bureaumaterieel in leasing
Transportmaterieel in leasing
Exploitatiematerieel in leasing

Verslag - Zoneraad 26 augustus 2016

Duur contract
50 jaar
10 jaar
5 jaar
5 of 10 jaar
10 jaar

Pagina 6 van 13

2.2 Overdracht roerende goederen
Informatief

X

Meningsvormend

X

Besluitvormend

Financiële consequenties

Beknopte omschrijving van het agendapunt
Problematiek inzake de overdracht van de roerende en onroerende goederen.
Juridische grond
 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
 K.B. van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels
van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de
uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten.
Feiten en context
De zoneraad besliste in de zitting van 27 mei 2016 om de problematiek van de roerende en
onroerende goederen van elkaar los te koppelen.
De zoneraad kreeg tijdens deze zitting tevens een presentatie met de stand van zaken van het
dossier roerende goederen en mogelijke scenario’s werden besproken. Naar aanleiding van
deze presentatie werd gevraagd om:
 De cijfers die gebruikt werden als basis voor de waardebepaling te verifiëren.
 Het systeem van een clearing op 10 jaar verder te onderzoeken.
Historiek
De voorgeschiedenis van het dossier en de wijze van waardebepaling werd toegelicht.
De wijze van waardebepaling werd reeds goedgekeurd op de taskforce van 25 september 2015.
In de zitting van 27 mei 2016 werd een overzicht gegeven van de budgettaire implicatie voor
alle gemeenten van de wijze van waardebepaling op het vlak van voertuigen en belading,
materieel en PBM’s. Deze cijfers werden aan de financieel beheerders ter goedkeuring
voorgelegd. Deze gegevens zijn (na akkoord van de burgemeesters) als basis voor de beginbalans
gebruikt.
Op de zitting van 4 juli 2016 besliste de zoneraad om een systeem van clearing op een termijn
van 10 jaar ter goedkeuring voor te leggen aan de colleges van burgemeester en schepenen en
de gemeenteraden.
Stand van zaken
Op dit moment hebben elf gemeenten hun standpunt schriftelijk overgemaakt. 8 gemeenten
zijn formeel akkoord met het huidige voorstel.De gemeenten Schilde, Ranst en Hove hebben
vragen bij het voorstel. De gemeente Boechout is formeel niet akkoord.
Bespreking
De burgemeester van Schilde licht de vraag van het college van burgemeester en schepen van
Schilde toe met betrekking tot de waarde van de commandowagen. De zonesecretaris zal een
schriftelijk antwoord formuleren op deze vraag.
De burgemeester van Kontich geeft aan dat het voorstel besproken is in zijn college en men
akkoord is. Het is evenwel niet evident dat het college van Kontich akkoord zou gaan met een
voorstel dat minder billijk is voor gemeenten die in het verleden sterk investeerden in
brandweer.
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De burgemeester van Wuustwezel vraagt zich af hoe het dossier verder zal aangepakt worden.
De voorzitter licht toe dat bilaterale gesprekken zullen plaatsvinden met de gemeenten die nog
vragen hebben of formeel niet akkoord gegeven hebben. Vervolgens zal teruggekoppeld worden
naar de zoneraad. Indien er een nieuw voorstel komt, zal dit vermoedelijk niet veel afwijken van
het huidige voorstel.
De burgemeester van Brecht merkt op dat in artikel 2 van het ontwerpbesluit verkeerdelijk
melding wordt gemaakt van onroerende goederen en vraagt om dit recht te zetten in het verslag
en het besluit.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1 Er wordt aan de gemeenten die niet geantwoord hebben, gevraagd om het
standpunt van het college van burgemeester en schepenen inzake dit dossier over te
maken.
Artikel 2 De voorzitter zal bilateriaal overleg opstarten met de gemeenten die nog vragen
hebben bij het huidige voorstel van overdracht van roerende goederen.
Artikel 3 Van zodra de bilaterale gesprekken afgerond zijn, zal dit punt opnieuw geagendeerd
worden op de zoneraad. Eventueel zal een aangepast voorstel opgemaakt worden.
Artikel 4 Er wordt nog geen ontwerp van gemeenteraadsbesluit rondgestuurd gezien nog geen
consensus bereikt is.
Afschrift
Aan

Bijzondere Rekenplichtige
Projectcoördinator
Zonecommandant
Zonesecretaris

3

Aantal

Voor kennisneming

Voor dossier

1
1
1

Voor gevolg

X
X
1
1

HR/Opbouw organisatie

3.1 Goedkeuring functieprofiel en openverklaring vacature conciërgetelefoonwacht post Edegem
informatief

meningsvormend

X

Besluitvormend

Juridische grond



Rechtspositieregeling voor niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand.
Selectieprocedure niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand.

Feiten en context
Op 12 mei 2016 heeft Gertrude Sels, per brief, haar ontslag ingediend als conciërgetelefoonwacht van post Edegem. Gertrude Sels blijft deze functie uitoefenen tot 31 oktober
2016.
Argumentatie
Er wordt gekozen om de inzet van een conciërge voor de posten Edegem en Lint te behouden.
Het functieprofiel werd opgemaakt volgens de lokale en zonale noden.
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Financiële implicatie
Loonschaal D1-D3 (24,32/38 werkregime). Voor de wachtprestaties buiten de normale
arbeidsprestatie ontvangt de huisbewaarder een wachtvergoeding van 0,71 EUR per uur,
gekoppeld aan spilindex 138.01.
De conciërge-centralist geniet van volgende voordelen in natura: de bewoning van de
conciërgewoning Zomerlei 37 te Edegem, inclusief de kosten voor verwarming, elektriciteit en
waterverbruik.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1 De zoneraad keurt het functieprofiel conciërge-telefoonwacht (m/v) goed.
Artikel 2 De zoneraad verklaart de vacature voor conciërge-telefoonwacht voor post Edegem
open.
Artikel 3 De selectie van kandidaten zal gebeuren zoals beschreven in het selectiereglement
bijgevoegd aan de rechtspositieregeling van Zone Rand.
Artikel 4 De selectiecommissie zal bestaan uit drie leden waaronder minimaal de lokaal
commandant van Edegem of zijn afgevaardigde en de projectleider HR.
Bijlagen
Functieprofiel conciërge-telefoonwacht.
Afschrift
Aan

Lokaal commandant Edegem
Personeelsdienst
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Voor kennisneming

1
1

X

Voor dossier

Voor gevolg

X
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3.2 Vervangingscontract administratief medewerker post Edegem
Informatief

meningsvormend

X

Besluitvormend

Juridische grond



Rechtpositieregeling voor niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand - Artikel 19:
Afwijkingen op de aanwervings- en selectieprocedure
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, artikel 11ter.

Besluit met unanimiteit
Artikel 1 De zoneraad keurt de vervanging door Gerda Van Looy, geboren te Wilrijk op 26 juli
1949 en wonende Lodewijk Van Berckenlaan 186 bus 10 te 2140 Borgerhout goed
voor de hele periode van afwezigheid wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof
van Gitte Sebregts.

4

Logistiek

4.1 Aankoop bostankwagens - gunning
Informatief

Meningsvormend

X

Besluitvormend

X

Financiële consequenties

Beknopte omschrijving van het agendapunt
Goedkeuring gunning van het bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor de aankoop
van twee bostankwagens.
Juridische grond







Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere
wijzigingen.
Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers
van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex
over het welzijn op het werk.

Feiten en context
Op de zoneraad van 27 mei 2016 werd goedkeuring verleend aan het bestek met nummer
2016/004 en de raming voor de opdracht “aankoop bostankwagens”, opgesteld door
Hulpverleningszone 3 – Rand. De lastvoorwaarden werden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 462.809,92 exclusief btw of € 560.000 inclusief btw. De firma’s Fire Technics
NV en Comet NV dienden een offerte in.
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Argumentatie
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht
van de offertes en de vergelijking van de offertes gemaakt in de voorgaande punten, stelt de
ontwerper voor om de opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige
regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, zijnde Comet nv te Namen,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 444.470,85 excl. btw of € 537.809,73 incl.
btw. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 300 kalenderdagen.
Financiële implicatie
In de begroting van 2016 is de aankoop van twee bostankwagens voorzien. Het beschikbare
budget bedraagt € 560.000 inclusief btw.
Bespreking
De burgemeester van Kalmthout verwijst naar een brief die verstuurd werd door enkele
burgemeesters van Brandweer Zone Rand aan de hogere overheid naar aanleiding van de
laatste heidebrand. Kan na de investeringen van de voorbije jaren opnieuw in kaart gebracht
worden wat de vooruitgang is op dit vlak?
De zonecommandant antwoordt dat zo’n nota op de zoneraad zal geagendeerd worden.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van een open offerteaanvraag. De
uitgave voor deze opdracht is voorzien in de begroting 2016.
Artikel 2 De opdracht wordt gegund aan de firma Comet NV, Chaussée de Perwez 301, 5003
Namen voor een totaalbedrag van € 444.470,85 excl. btw of € 537.809,73 incl. btw.
Artikel 3 Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde
diensten.
Bijlagen




Verslag van nazicht van de offertes
Beoordeling technische waarde
Beoordeling herstelling, onderhoud en dienst na verkoop

Afschrift
Aan

Lokaal commandant post
Kapellen en Wuustwezel
An Van den Berg
Koen Vanderzwalm
Financiële dienst
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Aantal

Voor kennisneming

1

X

1
1
1

Voor dossier

Voor gevolg

X
X
X
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Afschrift
Aan
Lokaal cdt Wuustwezel
Ben Belet
Personeelsdienst

5

Aantal
1
1
1

Voor
kennisneming
X
X

Voor dossier

Voor gevolg

X

X

Varia

5.1 Gedachtenwisseling retributie evenementen- update evenementenlijst
De zonesecretaris licht het principe van “Schaduwtol” toe. De zoneraad is akkoord met het
voorstel van het zonecollege dat deze piste cijfermatig per gemeente wordt uitgewerkt.
Gemeenten willen autonoom kunnen beslissen over het al dan niet ter kennis geven van de
kost voor de geïntegreerde brandweerzorg op een evenement. Ook de randvoorwaarden
inzake de overschrijding en overdraagbaarheid van het budget moeten uitgewerkt worden.
Cruciaal in dit verband is de beslissing over de aanwezigheid van de brandweer tijdens een
evenement. Dit is de autonome bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de burgemeester.
De leden van de zoneraad stellen vast dat inzake aanwezigheid en permanentie van de
brandweer op evenementen verschillen zijn tussen de verschillende gemeenten.

5.2 Voorstelling van nieuwe medewerker- preventieadviseur Jan Herrygers
De preventieadviseur is in dienst getreden op 1 augustus 2016 en zal op een van de komende
zoneraden aanwezig zijn.

5.3 Betaling van gemeentepersoneel tijdens dienstvrijstelling voor de brandweer
De burgemeester van Wommelgem kaart aan dat vrijwilligers die werkzaam zijn bij de
gemeente bij een oproep tijdens hun uren, betaald worden door de gemeente, maar ook een
betaling krijgen door de zone. Is er een andere mogelijkheid om dit te regelen?
De zonecommandant antwoordt dat er enerzijds een oppportuniteitsaspect is. Bij Brandweer
Zone Rand is het een beleidskeuze om met vrijwilligers te werken. In vrijwel alle
brandweerposten stelt men tijdens de daguren een tekort vast aan beschikbare
manschappen. De meeste interventies vinden echter vooral plaats tijdens de daguren.
Gemeenten zijn belangrijke lokale werkgevers en hebben in hun rechtspositieregeling
opgenomen dat hulpverleners tijdens hun werkuren dienstvrijstelling krijgen. Uiteraard is het
de taak van Brandweer Zone Rand om misbruiken in dit verband tegen te gaan en hen enkel
op te roepen als het noodzakelijk is.
Anderzijds is er ook een statutair aspect. Deze discussie wordt op federaal niveau met VVSG
en de vakbonden gevoerd.
De zonecommandant is van mening dat lokale openbare besturen in dit verband voor andere
lokale werkgevers een voorbeeldfunctie vervullen. De vrijwilligers zijn immers cruciaal voor
de goede werking van de brandweerposten.
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5.4 Weerhouden kandidaten voor examen van vrijwillig brandweerman
De burgemeester van Wommelgem stelt een vraag over een kandidaat die niet weerhouden
is bij het examen van vrijwillig brandweerman. De zonecommandant antwoordt dat hij de
vraag zal onderzoeken.
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