ZONERAAD van 10 JULI 2017
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Luc Van Hove
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Liesbeth Verstreken
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Secretaris

Sabine Van Dooren
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Zonecommandant

Erik Janssen

Aanwezig

Locatie: Gemeentehuis Westmalle, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle
Aanvang: 18u00
Einde:
19u45
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OPENBARE ZITTING
1 Verslag van de vorige vergadering
Informatief

Meningsvormend

X

Besluitvormend

X

Financiële consequenties

Besluit
Artikel 1

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 30 juni 2017 goed met
volgende opmerkingen:

Bijlagen
•

Ontwerpverslag zoneraad van 30 juni 2017.

Afschrift
Aan

Secretariaat

Aantal

1

Ter kennis

Actie

Verspreiding van afschriften
Dossiervorming
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2 Logistiek
2.1 Gunning raamcontract levering interventiekledij
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

X

financiële consequenties

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 28 april 2017 werd goedkeuring verleend aan het bestek met nummer 2017/05
en de raming voor de opdracht “aankoop interventiekledij” opgesteld door Brandweer Zone Rand. De
lastvoorwaarden werden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming over een periode van 4 jaar voor de aankoop van 2 interventiepakken per brandweerman
bedraagt € 1.264.462,80 exclusief btw of € 1.530.000 inclusief btw.
In het jaar 2017 is een budget voorzien van € 117.000 inclusief btw plus € 400.000 inclusief btw t.g.v.
de verschuiving van het budget voor interventiepakken voorzien in 2016. Wat een totaal van €
517.000 inclusief btw geeft.
Argumentatie
Op grond van de kwalitatieve selectie van de inschrijvingen, het formeel en materieel nazicht van de
offertes (bijkomend afgetoetst met onze juridische expert) en de vergelijking van de offertes gemaakt
in de voorgaande punten, wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen aan de firma met de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) regelmatige offerte, zijnde
SIOEN NV, Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze
inschrijver.
De leveringstermijn wordt vastgesteld op 98 kalenderdagen.
Financiële implicatie
De uitgaven voor deze opdracht is voorzien in de begroting van 2017 en dient (al dan niet
gedeeltelijk) voorzien te worden bij begrotingsopmaak van 2018, 2019 en 2020.
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Besluit
Artikel 1

Artikel 2
Artikel 3

De zoneraad maakt zich de motieven zoals opgenomen in het verslag van nazicht eigen en
beslist de opdracht te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige
(rekening houdend met de gunningscriteria) regelmatige offerte, SIOEN NV, Fabriekstraat
23, 8850 Ardooie
De zoneraad beslist om deze opdracht te gunnen bij wijze een open offerteaanvraag.
De zoneraad beslist om de uitgave voor deze opdracht voorzien in de begroting van 2018
en (al dan niet gedeeltelijk) te voorzien bij de begrotingsopmaak 2018, 2019 en 2020.

Bijlagen
•
•
•
•
•
•

PV van opening
Verslag van nazicht van de offertes
Brief informatie gunning ter ondertekening door zonecommandant en zonevoorzitter
Brief kennisgeving niet-gunning (viermaal) ter ondertekening door zonecommandant en
zonevoorzitter
Brief kennisgeving sluiting ter ondertekening door zonecommandant en zonevoorzitter
Gemotiveerde beslissing

Afschrift
Aan

Financiële dienst
Kapt. Stagiair BA
Lokaal Cdt
Secretariaat

Aantal

Ter kennis

Vastleggen van budget voor 2017
Opnemen in budgetvoorstel 2018, 2019 en 2020
Vorming van het dossier
Afronding van de procedure

1
1
15

Voor gevolg

X
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3 HR –opbouw van de organisatie
3.1

Functieprofiel HR-coördinator
informatief

Meningsvormend

X

Besluitvormend

Juridische grond
•
•

Rechtspositieregeling voor niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand.
Besluit van de zoneraad van 24 februari 2017 tot vaststelling van de personeelsformatie en
organogram van het niet-operationeel personeel

Feiten en context
Tijdens de zoneraad van 24 februari 2017 werd de personeelsformatie en het organogram van het
niet-operationeel personeel vastgesteld. Daarbij werd voorzien in de functie van HR-coördinator op
A-niveau. Vooraleer hiertoe kan overgegaan worden dient echter het functieprofiel vastgesteld te
worden.
Het functieprofiel wordt aan de syndicale organisaties voorgelegd op 7 juli 2017.
Argumentatie
De HR-coördinator staat in voor het uitwerken en implementeren van een strategisch en
competentiegericht personeelsbeleid om de algemene organisatiedoelstellingen te realiseren en om
de noden en de belangen van de individuele personeelsleden te verzekeren. De HR-coördinator zal
voornamelijk ingezet worden op de evaluatie en ontwikkeling van zonale regelgeving en gaat
hiervoor in overleg met de personeelsleden van de zone.
Besluit
Artikel 1

De zoneraad keurt het functieprofiel van HR-coördinator, zoals in bijlage toegevoegd,
goed.

Bijlagen
•

Functieprofiel HR-coördinator

Afschrift
Aan

#

Voor kennisneming

Projectcoördinator HR
Secretaris/hoofd bedrijfsvoering

1
1

X
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Vorming van het dossier

Pagina 7 van 27

3.2

Openverklaring vacature HR-coördinator
Informatief

Meningsvormend

X

Besluitvormend

Juridische grond
•
•
•

Rechtspositieregeling voor niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand.
Besluit van de zoneraad van 24 februari 2017 tot vaststelling van de personeelsformatie en
organogram van het niet-operationeel personeel
Besluit van de zoneraad van heden houdende vaststelling van het functieprofiel van HRcoördinator.

Feiten en context
Tijdens de zoneraad van 24 februari 2017 werd de personeelsformatie en het organogram van het
niet-operationeel personeel vastgesteld. Daarbij werd voorzien in de functie van een HR-coördinator.
Argumentatie
De HR-coördinator staat in voor het uitwerken en implementeren van een strategisch en
competentiegericht personeelsbeleid om de algemene organisatiedoelstellingen te realiseren en om
de noden en de belangen van de individuele personeelsleden te verzekeren. De HR-coördinator zal
voornamelijk ingezet worden op de evaluatie en ontwikkeling van zonale regelgeving en gaat
hiervoor in overleg met de personeelsleden van de zone.
Financiële implicatie
De uitgave werd voorzien in het budget 2017 en de zoneraad besliste om deze functie voor 4 jaar
binnen het kader van Brandweer Zone Rand te voorzien.
Besluit
Artikel 1
Artikel 2

De zoneraad beslist om de functie van HR-coördinator open te verklaren met vaststelling
van een werfreserve.
De zoneraad beslist om de functie in te vullen bij wijze van aanwerving.

Bijlagen
/
Afschrift
Aan

Communicatie
HR

Aantal

Kennisname

1
1
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Bekendmaking van de openverklaring
Organisatie van het examen
Vorming van het dossier

Pagina 8 van 27

4 Varia
•
•

Inhuldiging nieuw materieel en huldiging gepensioneerden op 10 juli te Malle, betrokkenheid van
burgemeesters.
Vervanging zonecommandant maj. Erik Janssens van 1 tot 18 augustus 2017 in het kader verlof in
het buitenland door kapt. Koen Vanderzwalm.

5 Volgend overleg
De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op vrijdag 25 augustus
2017 om 09u00 in de kantoren van IGEAN.
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