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1

Verslag van de vorige vergadering
Besluit
Artikel 1

2

Het verslag van de vergadering van 18 december 2015 is goedgekeurd zonder
opmerkingen.

Opbouw organisatie

2.1 Vastlegging wettelijke naam van de zone
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond
 KB van 2 februari 2009 waarin onder meer de wettelijke naam van de zones wordt
vastgelegd
 Ministerieel besluit van 3 december 2015 tot vastlegging van de maatschappelijke zetel
van de hulpverleningszones
Feiten en context
De meeste zones kregen in het KB van 2 februari 2009 een algemene, vage naam
(‘hulpverleningszone 1, 2, …’) terwijl zij in de praktijk vaak een andere, specifieke naam
hebben.
Om het KB bij de realiteit te laten aansluiten, zal de tekst gewijzigd worden.
Argumentatie
Het KB van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de
hulpverleningszones bepaalt welke gemeenten tot het grondgebied van een
hulpverleningszone behoren. Tegelijk legt dit KB ook de wettelijke naam van de
hulpverleningszone vast. Voor onze zone is dit “hulpverleningszone 3”.
In praktijk werken wij in al onze communicatie met de merknaam ”Brandweer Zone Rand”
en niet met de officiële benaming “Hulpverleningszone 3”.
Zones die dit willen, kunnen hun naam in het KB laten veranderen. Binnen de zone is het de
zoneraad die deze beslissing neemt. Een aanvraag tot wijziging van de naam in het KB kan
worden ingediend bij de AD Civiele Veiligheid, Juridische Directie. Een kopie van de
zoneraadsbeslissing wordt bij de aanvraag gevoegd.
Besluit
Artikel 1 De zoneraad wenst de wettelijke naam van de hulpverleningszone Rand te
wijzigen in “Brandweer Zone Rand”.
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Artikel 2 Deze naamswijziging wordt doorgegeven aan de FOD Binnenlandse Zaken, AD
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, voor bekrachtiging door de minister en
publicatie in het Staatsblad.
Afschrift
Aan

FOD Binnenlandse Zaken
Dienst communicatie

3

Aantal

Voor kennisneming

1
1

X

Voor dossier

Voor gevolg

X

Materieel / Interventies

3.1 Goedkeuring aankoop tankwagen voor de post Edegem
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

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
In de begroting van 2016 is de aanschaf van een tankwagen voor de post Edegem voorzien.
In het opgestelde materieelplan worden een aantal voertuigtypes omschreven om
uniformiteit te creëren over alle posten binnen Zone Rand. De tankwagen 8000 liter is een
wagen die behoort tot de categorie ‘basismaterieel’. Op de shortlist van de FOD
Binnenlandse Zaken is er momenteel een tankwagen 8000 liter 4x2 beschikbaar.
Argumentatie
Binnen Brandweer Zone Rand behoort de tankwagen 8000 l tot de basisuitrusting van
diverse brandweerposten. De huidige tankwagen van de post Edegem is ruim 32 jaar oud
(Renault - bouwjaar 1983).
Vanwege intensief gebruik en de ouderdom van het voertuig is de wagen afgeschreven en
dient deze vervangen te worden. Voorgesteld wordt om een tankwagen 8000 l van het type
4x2 te voorzien ter vervanging van de afgeschreven tankwagen.
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Voor de aankoop opteert de logistiek coördinator om in te schrijven op de technische fiche
van het bijzonder bestek met referentie II/MAT/A26-297-12 – perceel 1 van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken.
Financiële implicatie
In de begroting van 2016 is de aankoop van een tankwagen 8000 l 4x2 voor de post Edegem
voorzien. Het beschikbare budget bedraagt € 285 000 inclusief btw.
Besluit
Artikel 1 De aankoop van de tankwagen voor de post Edegem gebeurt door in te tekenen
op het bijzonder bestek met referentie II/MAT/A26-297-12 – perceel 1
‘tankwagen 8000 liter 4x2’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De
leverancier van het voertuig is Vanassche FFE nv, Brugsesteenweg 2, 8531
Harelbeke.
Artikel 2 De prijs van het voertuig bedraagt € 221.881,00 exclusief btw of € 268.476,01
inclusief btw. De logistiek coördinator stelt voor om bijkomende opties en
uitrusting te weerhouden bij de firma Vanassche FFE voor een bedrag van
€ 13 099,46 exclusief btw of € 15.850,33 inclusief btw en goedkeuring te hechten
aan de offerte van de firma Vanassche FFE.
Het totaalbedrag bedraagt € 234.980,46 exclusief btw of € 284.326,34 inclusief
btw.
Bijlagen
Technische fiche tankwagen 8000 l 4x2
Prijsofferte Vanassche FFE
Afschrift
Aan

Lokaal cdt Edegem
Projectcoördinator
Logistiek coördinator
Financiële dienst

4

Aantal

Voor kennisneming

1
1
1
1

X

Voor dossier

Voor gevolg

X
X
X

Huisvesting
Nihil
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5

Financiën
Nihil

6

Volgend overleg
Op 26 februari 2016 is er een zitting van de zoneraad gepland bij Igean in Wommelgem.

7

Divers

7.1 Vraag van Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout, over het meerjarenplan
In de zitting van 18 december 2015 is onder punt 2.1 genotuleerd:



Falck heeft een ontwerp van meerjarenplan en operationeel organisatieschema
opgesteld. Dit ontwerp is voorgesteld aan het college. Deze oefening is eerder statisch.
Het voorstel van Falck moet in de volgende maanden verder bediscuteerd worden
binnen de organisatie.

De leden van de zoneraad die niet in het zonecollege zetelen willen de documenten van
Falck ontvangen om een beter inzicht te ontwikkelen in de stand van zaken.
Besluit
Artikel 1 De zonesecretaris bezorgt het ontwerp van meerjarenplan en van het
operationeel organisatieschema dat opgesteld is door Falck aan de leden van de
zoneraad.
Artikel 2 Beide documenten van Falck zijn werkdocumenten die geen definitieve status
hebben. Zij moeten als dusdanig en met de nodige voorzichtigheid behandeld
worden.

7.2 Vraag van Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten, over de
overdracht van de goederen
De burgemeester van Schoten vraagt naar de stand van zaken in het dossier van de
overdracht van de goederen.
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Antwoord van de voorzitter: Op 1 maart is er een beleidsdag gepland met de leden van het
zonecollege en van de projectgroep. Een van de belangrijke thema’s zal de overdracht van
de roerende en de onroerende goederen zijn met als doelstelling een voorstel hierover aan
de zoneraad te maken.
Na die beleidsdag zal er een terugkoppeling aan de zoneraad zijn waarbij het voorstel
verder kan verfijnd worden.

7.3 Vraag van Liesbeth Verstreken, burgemeester van Zoersel, over de
personeelssituatie in haar gemeente
De burgemeester van Zoersel meldt dat er nog wat personeelsproblemen in verband met
de overeenkomsten tussen de gemeente en de zone.
Antwoord van de voorzitter: Er wordt aan de zonesecretaris gevraagd om dit punt op te
lossen in overleg met de personeelsdienst van de zone.

7.4 Vraag van Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel, over de opvolging
van de bijzonder rekenplichtige
De burgemeester van Wuustwezel vraagt naar de opvolging van Sven Symens die zijn
ontslag gegeven heeft als bijzonder rekenplichtige met ingang van 1 februari 2016.
Antwoord van de voorzitter:
Iedereen is bevraagd om uit te kijken naar een waarnemend bijzonder rekenplichtige in
afwachting dat de vacature opnieuw kan worden ingevuld. Momenteel zijn er nog geen
resultaten. Er wordt nog een (1) CV verwacht.
Hopelijk kan er volgende zitting van de zoneraad een beslissing genomen worden over een
waarnemend bijzonder rekenplichtige voor onze zone.
Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat deze mandaatfunctie moet evolueren naar een
voltijdse functie binnen de zone.

7.5 Vraag van Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel, over de factuur
SAH van de zone Antwerpen
De burgemeester van Wuustwezel vraagt naar de stand van zaken over de facturatie van
zone Antwerpen aan zone Rand.
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Antwoord van de voorzitter:
Er is een voorschotfactuur ontvangen voor een afgerond bedrag van 400 000 euro. Deze
factuur is niet gemotiveerd en bevat geen details over de berekening. Er is via een advocaat
protest aangetekend tegen deze facturatie.
Momenteel wordt er gewerkt aan het wetgevend kader om de interzonale facturatie onder
controle te houden.
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