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ZONERAAD van 4 juli 2016
Burgemeester van de gemeente

Aanwezig

Boechout

Koen T’Sijen

aanwezig

Borsbeek

Dis Van Berckelaer

aanwezig

Brasschaat

Koen Verberck

aanwezig

Brecht

Luc Aerts

aanwezig

Edegem

Koen Metsu, voorzitter

aanwezig

Essen

Gaston Van Tichelt

aanwezig

Hove

Koen Volckaerts

aanwezig

Kalmthout

Lukas Jacobs

verontschuldigd

Kapellen

Dirk Van Mechelen

aanwezig

Kontich

Bart Seldeslachts

aanwezig

Lint

Harry Debrabandere

aanwezig

Malle

Harry Hendrickx, ondervoorzitter

aanwezig

Mortsel

Erik Broeckx

aanwezig

Ranst

Lode Hofmans

aanwezig

Schilde

Dirk Bauwens

aanwezig

Schoten

Maarten De Veuster

aanwezig

Stabroek

Rik Frans

aanwezig

Wommelgem

Frank Gys

aanwezig

Wuustwezel

Dieter Wouters

verontschuldigd

Zandhoven

Luc Van Hove

verontschuldigd

Zoersel

Liesbeth Verstreken

aanwezig

Secretaris

Sabine Van Dooren

aanwezig

Zonecommandant

Erik Janssen

aanwezig

Locatie: Gemeentehuis Edegem
Aanvang: 18u30
Einde:
19u20
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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 19 april 2016 wordt zonder opmerkingen
goedgekeurd.
De burgemeester van Brecht dringt erop aan dat de agenda en de notulen voor de volgende
zoneraad tijdig worden bezorgd aan alle leden van de zoneraad.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of men wil verder gaan met de vergadering, dan wel de
raad wil opschorten. Men beslist unaniem om de vergadering verder te zetten.
De burgemeester van Brecht betreurt dat de problematiek van de mestgassen vandaag niet
geagendeerd is op de zoneraad en vraagt om dit project de komende zoneraad te agenderen.

2

Financiën

2.1 Retributie op terugkerende evenementen
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Juridische grond


Beslissing zoneraad van 2 januari 2015 over het retributiereglement – artikel 4. Het
college bepaalt per aanvraag of er retributie geheven dient te worden.

Feiten en context
Het retributiereglement geeft de mogelijkheid om retributie te heffen op brandweerinzet
bij evenementen.
In Brandweer Zone Rand zijn meerdere evenementen die elk jaar gehouden worden in
dezelfde vorm. Het zonecollege besliste op 28 augustus 2015 om een lijst met terugkerende
evenementen vast te stellen en regelmatig te actualiseren. Op basis van deze lijst bepaalde
men welke evenementen vrijgesteld zijn van retributie.
In de zoneraad van 27 mei 2016 werd beslist dat een oproep zou plaatsvinden aan alle
gemeentesecretarissen om de evenementen tegen 16 juni 2016 te bezorgen aan het zonaal
kantoor.
Op 6 juni 2016 werd een email verstuurd met de vraag het overzicht van evenementen
door te sturen voor 16 juni 2016 ter voorbereiding van de zoneraad. Vrijwel alle
gemeentesecretarissen, uitgezonderd die van Borsbeek, Brecht, Malle, Hove en Mortsel
hebben geantwoord op de mail van Brandweer Zone Rand.
Financiële implicatie
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De retributie-inkomsten zorgen ervoor dat enerzijds de gemeentelijke dotaties aan de zone
lager worden. Anderzijds heeft het heffen van retributie effect op de financiële kost van
een evenement.
Het maximale bedrag dat jaarlijks geretribueerd kan worden is ongeveer €35.000. Veel van
de evenementen worden echter (deels) door een overheidsdienst georganiseerd of
ondersteund. Daarnaast hebben vrijwel alle evenementen een gemeenschapsbevorderend
karakter.
De burgemeester van Brecht zegt dat de nieuwe secretaris van Brecht niets gekregen heeft
en vraagt na te kijken wie er is aangeschreven
De burgemeester van Boechout stelt vragen bij het systeem van schaduwtol.
Besluit
Artikel 1

De gemeenten die het overzicht van hun jaarlijks weerkerende evenementen
nog niet bezorgden worden gevraagd dit voor 5 juli 2016 door te geven zodat de
volledige lijst op de volgende zoneraad kan geagendeerd worden. Tevens wordt
met het kabinet van de gouverneur contact genomen om deze lijst met
evenementen in Brandweer Zone Rand voor 2017 te bekomen.

Artikel 2

Aan het hoofd bedrijfsvoering/zonesecretaris wordt gevraagd verschillende
pistes uit te werken hoe Brandweer Zone Rand kan omgaan met deze
problematiek. Daarbij wordt het principe van de “schaduwtol” verder
uitgewerkt.

Bijlage
Tabel met terugkerende evenementen in Brandweer Zone Rand.

2.2 Procedure debiteurenbeheer
Informatief

Meningsvormend

X

Besluitvormend

X

Financiële consequenties

Juridische grond


Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid



KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones, inzonderheid artikels 49 t.e.m. 52



Retributiereglement Brandweer Zone Rand van 2 januari 2015

Feiten en context
De bijzondere rekenplichtige is van rechtswege verantwoordelijk voor de inning van de
regelmatig vastgestelde definitieve rechten.
Het verslag ‘Facturatie interventies 2015 en 2016 K1’, dat een stand van zaken geeft over de
uitgaande facturatie en de inning ervan tot en met het eerste kwartaal 2016.
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Argumentatie
Het is aangewezen om tot een éénduidige procedure te komen betreffende het
debiteurenbeheer. Daarom worden uit het bestaande retributiereglement van 2 januari 2015
de artikelen 1 en 2 hieronder overgenomen en een derde artikel toegevoegd, om te voorzien
in de gevallen van niet-betaling na een tweede, aangetekende, aanmaning.
Besluit
Artikel 1

De retributie is betaalbaar via overschrijving binnen de dertig dagen na toezending van de
factuur.

Artikel 2

Wanneer een tweede aanmaning vereist is, wordt deze aangetekend verstuurd en wordt
20,00 euro administratiekosten aangerekend.

Artikel 3

Wanneer, na een tweede aangetekende aanmaning, nog niet werd betaald, kan ten
allen tijde een dwangbevel door de Raad worden uitgevaardigd, op verzoek van de
bijzondere rekenplichtige, conform de bepalingen van artikel 94 van het
Gemeentedecreet.

Bijlage
Verslag ‘Facturatie interventies 2015 en 2016 K1’.

2.3 Overdracht roerende goederen
Informatief

X

Meningsvormend

X

Besluitvormend

X

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:
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 De cijfers die gebruikt werden als basis voor de waardebepaling te verifiëren.
 Het systeem van een clearing op 10 jaar verder te onderzoeken.
De presentatie
De voorgeschiedenis van het dossier en de wijze van waardebepaling wordt toegelicht. De
wijze van waardebepaling werd reeds goedgekeurd op de taskforce van 25 september 2015.
In de presentatie wordt 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 in de loop van 2015 reeds aan de financieel beheerders ter
goedkeuring voorgelegd. Deze gegevens kunnen (na akkoord van de burgemeesters) als basis
voor de beginbalans gebruikt worden.
Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de waarde van de roerende goederen voor alle
gemeenten. Daarbij wordt er rekening gehouden dat 25% van de waarde “om niet” zal
ingebracht worden.
Op basis van deze veronderstellingen worden 2 mogelijke scenario’s geschetst, namelijk het
scenario van een lening (op 10 jaar) en een clearing (op 10 jaar).
Bespreking
De burgemeester van Boechout geeft aan dat hij negatief advies van zijn financieel beheerder
heeft gekregen om dit goed te keuren, gezien het voorstel voor hem nog niet helemaal
duidelijk is. De burgemeester vreest 2 keer te moeten betalen voor materieel. Namelijk één
keer in het verleden via een overdracht aan provincie en nu opnieuw bij de zonevorming.
De voorzitter betreurt dat de gemeente Boechout niet vertegenwoordigd was op de voorbije
informatievergaderingen en zoneraad. Mogelijks is dit negatief advies nog ingegeven door
onwetendheid en misverstanden. De voorzitter stelt voor om vergadering in te plannen om de
onduidelijkheden uit te klaren. Er was immers gevraagd om voor 15 juli 2015 de goedkeuring
of de opmerkingen te bezorgen. Het is dus het ideale moment om verklarende gesprekken te
voeren.
De burgemeester van Kapellen kaart aan dat solidariteit belangrijk is binnen Brandweer Zone
Rand en dat heel wat gemeenten een toegift doen door 25% van de waarde “om niet” in te
brengen. Als het voorstel is om alle items te inventariseren en “met een apothekerweegschaal”
te vorderen, dan vervalt ook het voorstel om “25% om niet” in te brengen.
De burgemeester van Schilde kaart aan dat het college van Schilde het voorstel heeft
besproken en enkel vragen tot verduidelijking heeft. Deze zullen doorgestuurd worden aan
Brandweer Zone Rand om zo het dossier verder te kunnen bespoedigen.
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De burgemeester van Brecht vraagt het hoofd bedrijfsvoering een ontwerpbeslissing te maken
voor de gemeenteraden en dit door te sturen naar alle secretarissen zodat de belissing uniform
genomen kan worden door alle gemeenten.

Besluit
Artikel 1 De zoneraad vraagt alle gemeenten om het gebruikt van deze basisgegevens voor de
berekening van de waardebepaling op het vlak van voertuigen en belading, materieel
en PBM’s ter goedkeuring voor te leggen aan het college van burgemeester en
schepenen en eventuele vragen terug te koppelen aan Brandweer Zone Rand voor
15 augustus.
Artikel 2 De zoneraad vraagt het hoofd bedrijfsvoering een ontwerpbeslissing te maken voor
de gemeenteraden en dit voor 15 augustus door te sturen naar alle secretarissen
zodat de belissing uniform genomen kan worden door alle gemeentenraden.
Bijlagen

Presentatie die op 20 juni 2016 aan de ontvangers en secretarissen gepresenteerd werd.
 Het excel-bestand dat een overzicht bevat met:
o de beginbalans
o de geactualiseerde verdeelsleutel
o de waarde van de wagens
o de waardebepaling per gemeente
o het scenario van de overdracht van roerende goederen door middel van clearing
o het scenario van de overdracht van roerende goederen door middel van lening
Afschrift
Aan

Aantal

Bijzondere Rekenplichtige
Projectcoördinator
Zonecommandant
Zonesecretaris

Voor kennisneming

1
1
1

Voor dossier

Voor gevolg

X
X
1
1

2.4 Kazerne Lint: definitieve aankoopakte
Informatief

Meningsvormend

X

Besluitvormend

Financiële consequenties

Juridische grond




Besluit zoneraad van 26 juni 2015 over huur-/koopformule voor de kazerne in Lint.
Besluit zoneraad van 25 september 2015 over de aankoop van de kazerne van Lint.
Wet op de Civiele veiligheid van 15 mei 2007 – artikel 112 “Alle briefwisseling van de zone
wordt ondertekend door de voorzitter van het college en medeondertekend door de
zonecommandant.”

Pagina 8 van 10

Feiten en context
De huidige locatie van de voorpost Lint wordt in gebruik genomen door de technische dienst van
de gemeente Lint. Voor de brandweerpost moest een nieuwe locatie worden gezocht.
De zoneraad van 25 september 2015 besliste men om over te gaan tot de aankoop van het
gebouw aan de Van Putlei 111.
De zoneraad van 25 september 2015 besliste na stemming om akkoord te gaan met de
bijgevoegde overeenkomst inhoudende een tijdelijke verkoop/aankoop belofte.
Financiële implicatie
De kazerne wordt opgenomen in de overdracht van de onroerende goederen.
Besluit
Artikel 1 De ontwerpakte voor de aankoop voor het pand Van Putlei 111 in Lint wordt mits
aanvullingen goedgekeurd.
Artikel 2 De overeenkomst mag ondertekend worden door de zonevoorzitter Koen Metsu en de
zonecommandant Erik Janssen.
Bijlagen



3

Ontwerpakte voor pand Van Putlei 111 in Lint
Overeenkomst inhoudende een tijdelijke verkoop/aankoop belofte

Verloop inhuldiging nieuwe materialen

Feiten en context
Op 4 juli 2016 vindt een zoneraad plaats en de inhuldiging van de nieuwe materialen die het
afgelopen jaar in gebruik werden genomen door Brandweer Zone Rand. Op deze inhulding zijn
alle burgemeesters, lokaal commandanten en een beperkte delegatie per post uitgenodigd. Ook
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zal aanwezig zijn.
Programma
18u30 - 19u30: Zoneraad
19u30: Start walking diner
Locatie goed weer: Gemeenteplein Edegem
Locatie slecht weer: Ontvangstruimte gemeentehuis Edegem (gelijkvloers)
20u00: Inhuldiging materieel met speeches vanwege vicepremier en Minister van Binnenlandse
Zaken Jan Jambon, zonevoorzitter Koen Metsu en zonecommandant Erik Janssen
20u15: Foto- en persmoment
21u00: Afronding van het evenement

De contacten met de pers verlopen via Koen Metsu, de voorzitter van Brandweer Zone Rand.
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4

Divers

4.1 Uitbetaling diplomatoelage
Zie mail Tom Van Aken als bijlage

4.2 Stand van zaken aanwervingen officieren
Zonecommandant Erik Janssen geeft toelichting bij de stand van zaken.
De burgemeester van Schoten stelt dat Schoten nood heeft aan bijkomende versterking.
De burgemeester van Ranst dringt aan om de aanwerving van de niuewe officier bij
aanwerving te laten plaaatsvinden.
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