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OPENBARE ZITTING
1

Notulen van de vorige vergadering
informatief

Besluit
Artikel 1

meningsvormend

x

besluitvormend

De zoneraad keurt de notulen goed van de zitting van de zoneraad van 27 april 2018.

Bijlage
Ontwerpnotulen zoneraad van 27 april 2018
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Voorzitter

1

Ter ondertekening

Zonecommandant

1

Ter ondertekening

Secretariaat

1

Dossiervorming
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2

Financiën

2.1 Begrotingswijziging 2018/01
informatief

x

meningsvormend

besluitvormend

Juridische context
● Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
● KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones.
● Ministeriële omzendbrief van 20 juli 2017 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak
van de begroting van de hulpverleningszones voor 2018 en de bijhorende
begrotingswijzigingen
Feiten en context
Dit agendapunt over de krijtlijnen van het ontwerp van begrotingswijziging 2018/01 wordt
meningsvormend voorgelegd aan de zoneraad. De burgemeesters kunnen alzo hun mening vormen
alvorens de verplichte informatievergaderingen georganiseerd worden.
Het formulier T werd op het zonecollege van 30 maart 2018 vastgesteld. De jaarrekening 2017 is
afgerond. Het resultaat van 2017 is gekend. Bij opmaak van de begroting 2018 werd ingestemd om
de begrotingscijfers van 2017 als basis te nemen. Tijdens de voorbije maanden zijn beslissingen
genomen die een positieve of negatieve budgettaire impact hebben en werd de organisatie
geconfronteerd met evoluties die bij opmaak van de begroting 2018 in november 2017 niet voorzien
konden worden.
Op het zonecollege van 11 mei 2018 werden de krijtlijnen vastgesteld om het ontwerp van
begrotingswijziging 2018 op te maken.
Om de gemeenteraadsleden te informeren, zal een toelichting plaatsvinden op dinsdagavond 12 juni
2018 om 19u30 in het zonaal kantoor te Brasschaat. De financieel beheerders en
gemeentesecretarissen worden uitgenodigd voor een toelichting op diezelfde dag in de namiddag
De definitieve versie begrotingswijziging 2018/01 zal op 19 juni verstuurd worden om ter
goedkeuring te worden voorgelegd op de zoneraad van 29 juni 2018.
Argumentatie
Belangrijkste items in deze begrotingswijziging zijn:
● Implementatie resultaat jaarrekening 2017.
Binnen de gewone dienst zijn de belangrijkste voorstellen tot wijziging:
● Bijsturing krediet maaltijdcheques
● Actualisering lokale budgetten
○ kosten voor voertuigen
○ kledij & uitrusting manschappen (100 euro/p.p.)
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●
●
●
●
●
●

Bijsturing budgetten m.b.t. nutsverbruiken (gas en water)
Bijsturing overdrachten t.o.v. kosten van gebouwen (werkingkosten)
Eénmalige verlaging huurlast zonaal kantoor
Verschuivingen BD > GD m.b.t. PBM’s
Bijsturing kredieten intrest en aflossingen
Uitgaven vorige dienstjaren
○ personeelskosten (diplomatoelagen en vergoedingen prestaties)
○ overdrachten (afrekeningen gemeenten werking & personeelskosten 2015-2017)

Binnen de buitengewone dienst (investeringen) zijn de belangrijkste voorstellen tot aanpassing:
● Budget logistiek : buitengewoon onderhoud
● Budget logistiek : aankoopplan speciale en andere voertuigen
● Budgetverschuiving voor verdere afwerking verbouwing kazerne Lint
● Budget inrichting zonaal kantoor (reeds beslist)
● Budget inrichting conciërgewoning post Borsbeek
● Budget gebouwen : verder uitrollen toegangscontrolesysteem
● Verschuiving GD > BD m.b.t. opleiden en oefenen (IGS oefenobject)
● Bijsturing lokale investeringskredieten ifv TC beslissing (408 euro/p.p.)
● Accentverschuiving proactie > preventie
Besluit met unanimiteit
Artikel 1
De zoneraad keurt het voorliggende ontwerp van begrotingswijziging 2018/01 goed.
Bijlagen
●
●

Begrotingswijziging 2018/01
Meningsvormende motivatienota begrotingswijziging 2018/01

Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Financiële dienst

1

Voor gevolg

Bijzondere
rekenplichtige

1

Voor gevolg
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3

Communicatie

3.1 Datum en locatie zonefeest 2018
x

informatief

meningsvormend

besluitvormend

Juridische context
/
Feiten en context
In 2016 en 2017 organiseerde Brandweer Zone Rand telkens een evenement in de maand juli. In
2016 was dat een zoneraad gekoppeld aan een voorstelling van het nieuwe materieel. In 2017 werd
het zonefeest uitgebreid met een huldiging van de gepensioneerden.
Argumentatie
Het zonefeest is een jaarlijks evenement en wordt dus ook in 2018, weliswaar een moeilijk jaar voor
Brandweer Zone Rand, georganiseerd. Net nu is het belangrijk de sterktepunten van onze organisatie
te benadrukken én vooral met (afvaardiging uit) de hele zone samen te komen. De
communicatiedienst stelt voor de zoneraad en het zonefeest te laten doorgaan op dinsdag 10 juli,
aan de vooravond van de Vlaamse feestdag.
Het zonefeest heeft telkens op een andere locatie plaats. Het zonaal kantoor is dit jaar
nog geen optie, omdat de verbouwingen nog niet afgerond zullen zijn. In 2019 kan het zonefeest wel
doorgaan in en rond het zonaal kantoor op de Campus Coppens.
Na cluster Zuid en Oost de voorbije jaren, valt de organisatie nu te beurt aan cluster Noord. In
principe hebben alle posten in de cluster Noord de nodige ruimte om het materieel tentoon te
stellen en is dat dus niet bepalend voor de keuze van de locatie. Bij de keuze van een locatie moet
rekening gehouden worden met de aanwezigheid of nabijheid van een vergaderruimte voor de
zoneraad (indien vergadering noodzakelijk) en de mogelijkheid tot het aanbieden van catering.
Financiële implicatie
De organisatie van het zonefeest wordt gebudgetteerd op 7.500 euro. Dit bedrag is gebaseerd op de
reële uitgaven voor het zonefeest in 2017 (6.800 euro), waarbij we ieder jaar een beetje meer
aanwezigen verwachten. Bovendien werd de loonkost bijgesteld in functie van de wijziging in
patronale bijdragen.
Deze budgetten zijn voorzien in de begroting 2018, onder representatiekosten en personeelskosten.
Voorstel tot besluit
Artikel 1
De zoneraad neemt kennis dat het zonefeest zal doorgaan op dinsdag 10 juli 2018.
Artikel 2
De zoneraad neemt kennis dat het zonefeest zal doorgaan in cluster Noord i.f.v. nog
te onderzoeken beschikbaarheid van zalen.
Afschrift
/
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4

Varia

/

5

Volgend overleg

De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op vrijdag 29 juni 2018
om 09u00 in de kantoren van IGEAN.
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BESLOTEN ZITTING
6

HR

Namens de zoneraad van Brandweer Zone Rand

Katrien De Maeyer
Wnd zonesecretaris
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Bart Seldeslachts
Voorzitter
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