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OPENBARE ZITTING
1

Notulen van de vorige vergadering
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Argumentatie
Door een materiële vergissing werden in de agenda van de zoneraad van 24 november 2017 een
verkeerd budget opgenomen bij punt 4.1. Hieronder vindt u de correcte cijfers die in het verslag
opgenomen werden:
Financiële implicatie
Naar aanleiding van deze beslissing zal 521.145,06 euro vastgelegd worden voor de aankoop van
zendapparatuur op artikel 35170/744-51.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1
De aankoop van 500 toestellen Sepura type SC2020 inclusief toebehoren door in te
tekenen op het raamcontract van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met
referentie FOD CD-MP-00-40 van 28 februari 2014. De leverancier is de firma ABIOM
Communications Systems bvba, Oostjachtpark 18 te Sint-Niklaas.
Artikel 2

De prijzen exclusief BTW bedragen:
● radio SC2020: 536,64 euro inclusief 4% quantumkorting (500 stuks)
● batterij met hoge capaciteit: 35 euro (500 stuks)
● programmatie: 30 euro (500 stuks)
● 3 Watt: 95 euro (500 stuks)
● riemclip: 6 euro (500 stuks)
● front: 5 euro (500 stuks)
● bureaulader: 70 euro – 30 euro korting (50 stuks)
● voertuiglader: 135 euro (150 stuks)
● handmicrofoon: 107 euro ( 92 stuks)
● heavy duty bevestiging: 293 euro (80 stuks)
● set car kit: 403,14 euro (40 stuks)
● lader type 6+6: 520 euro (24 stuks)
● spreeksleutel: 80 euro (25 stuks)
● hoofdset: 185 euro (25 stuks)
● programmatieset versie Lite: 667 euro (eenmalig)

Artikel 3

De uitgaven voor deze opdracht zijn voorzien in de begroting 2017. Het totaalbedrag
komt op 430.698,40 euro exclusief btw of 521.145,06 euro inclusief btw.

Besluit
Artikel 1

De zoneraad keurt de notulen goed van de zitting van de zoneraad van 24 november
2017 met volgende opmerkingen:
De materiële vergissing in agendapunt 4.1 wordt rechtgezet. Het correcte budget

Zoneraad 22 december 2017- Notulen

pagina 3 van 14

voor de aankoop van 500 toestellen Sepura type SC2020 wordt opgenomen, zijnde
430.698,40 euro exclusief btw of 521.145,06 euro inclusief btw.
Bijlagen
● Ontwerpnotulen zoneraad van 24 november 2017
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Voorzitter

1

Ter ondertekening

Zonecommandant

1

Ter ondertekening

Secretariaat

1

Dossiervorming
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2

Financiën

2.1 Begroting 2018
informatief

meningsvormend

X

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 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak
van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijhorende
begrotingswijzigingen.
Feiten en context
De zoneraad van Brandweer Zone Rand besliste tijdens de zitting van september 2017 om een
voorstel begroting 2018 op te maken binnen de contouren van het goedgekeurde meerjarenbudget.
Dit betekent dat de globale gemeentelijke dotatie ten opzichte van 2017 met 2% stijgt.
Deze afspraak werd op 16 oktober 2017 naar de financieel beheerders van de aangesloten
gemeenten van gecommuniceerd. Zo konden de gemeenten de correcte cijfers van de dotatie 2018
opnemen in het gemeentelijk budget 2018.
De zoneraad stemde in met de globale krijtlijnen voor de begroting 2018 tijdens de zitting 24
november 2017.
Ter tafel wordt de gecorrigeerde versie van de begroting 2018 rondgedeeld aan de zoneraad. In het
document dat als bijlage bij de agenda werd toegevoegd was de weergave van één tabel op pagina
45 niet correct. Het resultaat van 2017 was niet opgenomen in de tabel. Vooraan in de
overzichtstabel stond dit wel correct. Deze materiële fout heeft geen effect op het budgettair
resultaat en werd gecorrigeerd.
Argumentatie
Omdat onze organisatie momenteel niet over voldoende capaciteit beschikt, besliste de zoneraad
om de begroting 2017 (na wijziging 3&4) als basis te nemen. Daarnaast gaf men aan geen
bijkomende provisies in fondsen op te willen nemen en de lening in te schrijven in functie van een
grote ramp (binnen het kader van de gewone dienst).
De verdere uitwerking van het beleid wordt voorzien bij de begrotingswijziging in mei 2018. Op dat
moment hebben we normaliter zicht op het resultaat van de rekening 2017. Bovendien kan in mei
2018 ook rekening gehouden worden met een piste voor de financiële regeling van de onroerende
goederen. In mei zal de toelichtende motivatienota ook opgemaakt worden.
Binnen de operationele budgetten worden volgende zaken voorzien:
● Voor proactie en preventie voorzien we dezelfde budgetten als in 2017.
● Voor preparatie zijn volgende zaken verwerkt:
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○

○

○

○

○

Opleiding en oefenen kampte in 2017 met vertraging. We voorzien in 2018 een
totaalbedrag van 630.000 euro. Dit budget zal ondermeer aangewend worden voor de
cursus Brandweerman in Nood (BIN) en Tactical Emergency Casualty Care (TECC). Beide
cursussen dienen in het begin van 2018 uitgerold te worden over de gehele organisatie.
In deze begroting 2018 voorzien we het budget voor de uitvoering van het
materieelverdeelplan (4,5 euro per inwoner- prijspeil 2012). De vertraging van het
werking in 2017 wordt bijkomend voorzien. De leasingcontracten worden uit de lokale
budgetten gehaald en binnen de budgetcodes van de schuld (211-01 & 911-01)
opgenomen.
Wat betreft de Persoonlijke BeschermingsMaterialen blijft het budget in 2018 op het
oorspronkelijke niveau. Dit betekent 600.000 euro aan investeringen en 18.000 euro aan
exploitatiekredieten.
Voor zend- en oproep apparatuur voorzien we 250.000 euro aan budget voor de
A.S.T.R.I.D.-abonnementen. Gezien de grote investeringen in 2017 worden de
onderhoudskosten verlaagd tot 25.000 euro en de investeringen tot 198.000 euro.
Lokale budgetten blijven voorlopig dezelfde als in 2017 en zullen in mei 2018
herbekeken worden.

Binnen de budgetten van de bedrijfsvoering worden de huurkosten en poetsdiensten voor de
kantoren op de Coppenscampus voorzien. Daarnaast anticiperen we op de regularisatie inzake btw.
Voor de personeelsbudgetten worden in de begroting 2018 dezelfde budgetten voorzien als in 2017.
De zoneraad besliste om bij begrotingswijziging in mei 2018 deze budgetten te actualiseren en de
achterstallige aanwervingen op dat moment door te rekenen. Daarnaast voorzien we in deze
begroting 2018 de aankoop van een nieuwe telefooncentrale en een ontwerp van een nieuwe
brandweerpost in Schilde. Tot slot voorzien we budgetten voor de ontwikkeling van een zonaal
kantoor.
In principe zou een begrotingsvoorstel de middelen moeten voorzien om te kunnen voldoen aan op
de Wet op de Civiele veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten.
Op dit moment besteedt de zonale staf vrijwel alle capaciteit aan (het opzetten van) elementaire
bedrijfsvoeringsprocessen waardoor het ontwikkelen van een noodzakelijk beleid inzake
verzekeringen, aankoop en wettelijke keuringen,… nog niet opgestart kan worden. De opbouw van
onze organisatie gaat gepaard met groeipijnen. Hierdoor kan Brandweer Zone Rand nog niet
(voldoende) bezig zijn met het ontwikkelen van haar hulpverleningstaken zoals de integrale
veiligheidsketen.
Door de schaarste op de arbeidsmarkt vraagt het samenstellen van een zonaal team meer tijd dan
aanvankelijk gedacht. We stellen bovendien vast dat ook de grenzen van het menselijk
aanpassingsvermogen een rem zetten op de ontwikkeling van onze organisatie. In deze context
moeten we waakzaam zijn voor demotivatie en het opbranden van het team dat het fusieproces en
de opbouw van onze organisatie trekt.
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Het voorliggende budget, dat binnen het door het bestuur gestelde krijtlijnen ligt (BBC tot 2019),
geeft maximaal invulling aan de ons opgelegde taken. Er zijn echter nog strategische keuzes met
financiële impact die nog niet gemaakt werden:
●
●
●
●
●
●
●
Besluit
Artikel 1
Artikel 2

Uitbouw van een brandweerwerking in gemeenten zoals Mortsel, Stabroek en
mogelijke probleemgebieden uit de risicoanalyse.
Opstart van een zonale meldkamer / impact van de oproepcomputer
Uitbouw van de integrale veiligheidsketen zoals voorzien in de wet op de civiele
veiligheid
Vervolledigen van de personeelsformatie en actualiseren van het personeelsplan op
basis van het KB minimale functies
Aankoop van een zonaal kantoor
Overdracht van de onroerende goederen
Beheer van gebouwen en de uitbouw van een facilitair systeem

De zoneraad keurt de begroting 2018 goed.
De begroting 2018 wordt overgemaakt aan de aangesloten gemeentebesturen.

Bijlage
● Begrotingsvoorstel 2018 gewone dienst en buitengewone dienst
● Advies van de begrotingscommissie
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Financiële Dienst

1

Voor dossier en gevolg

Secretariaat

1

Voor organisatie van de infovergaderingen
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2.2 Gebouwen - huur 1 euro en onderhoud
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

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 zitting van 27 mei 2016 om de problematiek van de roerende en onroerende
goederen los van elkaar te bekijken. Inzake het dossier van de onroerende goederen lieten
verschillende gemeenten informeel weten dat zij niet akkoord zijn met de schatting die is
uitgevoerd. De gemeente Brecht heeft per aangetekend schrijven laten weten dat ze niet akkoord is
met de uitgevoerde schatting(en).
In de jaren voor de brandweerhervorming werd door enkele gemeenten een nieuwe
brandweerkazerne gebouwd. We stellen vast dat sommige kazernes niet voldoen aan de geldende
normen. Sommige gemeenten hebben in de meerjarenplanning investeringen voorzien. Sommige
schrapten deze investeringen ondertussen, andere investeringen zijn reeds in uitvoering.
Op de zoneraad van 24 november 2017 werd in de rand van de vergadering een informeel voorstel
besproken met betrekking tot een financiële regeling voor de overdracht van de onroerende
goederen.
Enkele lokaal commandanten signaleren dat het uitstellen van structureel onderhoud en
noodzakelijke investeringen problemen begint te veroorzaken. Enerzijds omdat ernstige
tekortkomingen niet ondervangen worden, anderzijds omdat desinvesteren op middellange termijn
meerkosten dreigt te veroorzaken.
De zoneraad vindt het belangrijk dat de brandweerkazernes goed onderhouden worden. Het is
enerzijds een prioriteit dat de operationaliteit van de brandweer niet in het gedrang komt.
Anderzijds is het ook belangrijk dat de waarde van het brandweerpatrimonium niet devalueert.
Besluit
Artikel 1

Artikel 2

De zoneraad beslist dat Brandweer Zone Rand – in afwachting van een akkoord over
de waardering en de overdracht – om de onroerende goederen ook in 2018 te huren
voor 1 euro.
De zoneraad beslist om de gemeenten te herinneren aan hun verplichtingen inzake
eigenaarsonderhoud. Via de lokale budgetten kan Brandweer Zone Rand immers
enkel instaan voor het huurdersonderhoud.
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Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Burgemeesters

21

ter informatie

Gemeentesecretarissen

21

ter informatie

Financieel beheerders

21

ter betaling

Financiële dienst

1

voor dossiervorming
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3

Logistiek

3.1

Principieel akkoord toetreding tot TMVS (aankoopvereniging afgesplitst uit
TMVW/FARYS) en aankoop helmen
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Juridische context
● Wet op de civiele veiligheid
● K.B. van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de
persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting
● Principieel akkoord van het zonecollege van 8 december 201
Feiten en context
In volgende brandweerposten zijn de helmen aan vervanging toe wegens het bereiken van de
maximale levensduur. Dit betekent dat ze ofwel in de loop van 2018 vervangen moeten worden
ofwel al vervangen hadden moeten zijn:
● Borsbeek: 0 stuks
● Brasschaat: 41 stuks
● Edegem: 68 stuks
● Essen: 30 stuks
● Kalmthout: 44 stuks
● Kapellen: 58 stuks
● Lint: 17 stuks
● Ranst: 20 stuks
● Schoten: 52 stuks
● Sint-Antonius: 20 stuks
● Wommelgem: 46 stuks
● Wuustwezel: 64 stuks
● Zandhoven: 48 stuks
● Zoersel: 40 stuks
Dit geeft een behoefte van 548 brandweerhelmen + 50 voor de nieuw aan te werven aspiranten + 22
voor een strategische stock = 620 brandweerhelmen.
Argumentatie
Het K.B. van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke
beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter
beschikking stellen van hun operationeel personeel. Dit koninklijk besluit stelt dat iedere
brandweerman moet beschikken over een basis interventie uitrusting brand (BIU Brand) en een basis
interventie uitrusting technische hulpverlening (BIU Tech).
Tot de BIU Brand behoort volgens dit K.B. een helm voor bestrijding van brand in gebouwen.
Tot de BIU Tech behoort volgens het K.B. een helm geschikt voor technische hulpverlening.
Het directe gevolg van dit K.B. is dat we voor iedere brandweerman 2 helmen moeten
aankopen, tenzij we een helm vinden die zowel voor binnenbrandbestrijding als voor
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technische hulpverlening geschikt is. Uitgebreidere achtergrondinformatie hierover vindt U in het
document 17_ZO_PBM nota helmen 20171111.doc in bijlage.
Lid worden van de aankoopvereniging (afgesplitst van TMVW) TMVS (Tussengemeentelijke
Maatschappij Der Vlaanderen Voor Servicevoorziening) betekent dat we voor 5.000 euro
aandeelhouder worden, we moeten minstens 25% van dit bedrag storten. In de praktijk betekent dit
dus dat de aansluiting ons 1.250 euro kost.
Volgende brandweerzones zijn reeds lid van TMVS: HVZ 1, Fluvia, Midwest, Westhoek, Centrum,
Hainaut-Centre, Oost, Zuid-Oost, Noord-Limburg, Waasland. Het is belangrijk dat dit dossier
geagendeerd wordt op de zoneraad van december. Volgend jaar kan Brandweer Zone Rand niet bij
TMVS aansluiten gezien 2019 een verkiezingsjaar is. In het belang van de veiligheid van onze
manschappen dient de bestelling van de helmen best dit jaar te gebeuren.
Gezien de tijdsdruk werd deze beslissing reeds voor principieel akkoord geagendeerd op het
zonecollege van 8 december 2017. Het zonecollege stemde principieel in met deze beslissing.
Financiële implicatie
De kosten voor het lidmaatschap van TMVS kunnen voorzien worden op de budgetcode XX
Er is voor deze aankoop van de helmen voldoende krediet beschikbaar op de budgetcode
35150/744-51
Besluit
Artikel 1

Artikel 2

De zoneraad is akkoord om toe te treden tot de intergemeentelijke samenwerking
TMVS (kostprijs: 5.000 EURO waarvan 1.250 EURO te volstorten). De formele
beslissing hiertoe wordt voorgelegd aan de zoneraad.
De zoneraad is akkoord met de aankoop van 620 brandweerhelmen via de
aankoopprocedure van TMVS (kostprijs: 205.548,60 EURO). Er is voor deze aankoop
voldoende krediet beschikbaar op de begrotingspost 35150/744-51 “aankoop van
machines, exploitatiemateriaal en uitrusting”.

Bijlage
17_ZO_PBM nota helmen 20171111.doc
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Projectcoördinator PBM’s

1

Voor kennisneming en voor gevolg

Secretaris/hoofd bedrijfsvoering

1

Voor kennisneming

Financiële Dienst

1

Voor vastlegging
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4

Secretariaat

4.1 Netwerk Brandweer
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Juridische context
● Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid;
● Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 betreffende de begeleidingscommissie voor de
hervorming van de Civiele Veiligheid;
● Beslissing zoneraad van 13 mei 2017 over de toetreding tot “Netwerk Brandweer”.
Argumentatie
In juni 2017 richtten de Vlaamse hulpverleningszones “Netwerk Brandweer” op. Netwerk
Brandweer wil de hulpverleningszones ondersteunen door de expertise te delen, innovatie te
stimuleren en transparant te communiceren als aanspreekpunt en link met alle stakeholders die
betrokken zijn bij de integrale brandweerzorg.
De voorbije maanden werkte het bureau aan de opstart en werking van Netwerk Brandweer. Zo wil
men een uitgewerkt beleidsplan met duidelijke doelstellingen, een organisatiestructuur en een
financieel kader. Men stelt een ontwerp van beleidsplan 2018-2019 en een ontwerpbegroting 2018
voor. Daarnaast maakte men een ontwerp van huishoudelijk reglement en een voorstel tot
besluitvormingsprocedure (gewogen stemming)
Om deze werking te faciliteren vraagt men om de toetredingsovereenkomst goed te keuren en een
plaatsvervanger aan te duiden voor zonevoorzitter. Daarnaast vraagt men om de zonevoorzitter en
en de zonecommandant een mandaat te verlenen om tijdens de Brandweerraad van 6 februari 2018
het beleidsplan 2018-2019, de begroting 2018, de gewogen stemming en het huishoudelijk
reglement goed te keuren.
Financiële Impact
Na de beslissing van mei 2017 werd het lidmaatschap van Netwerk Brandweer voorzien in de
begroting 2017 op de budgetsleutel. Ook in de begroting 2018 werd dit budget voorzien. Deze
beslissing impliceert geen bijkomende financiële impact.
Besluit
Artikel 1
Artikel 2

De zoneraad is principieel akkoord met de aansluiting bij het interzonaal Netwerk
Brandweer.
De zoneraad gaat akkoord dat de afgevaardigden van Brandweer Zone Rand in de
volgende zitting vast gelegd worden.

Bijlagen
●
●
●

Netwerk Brandweer - Ontwerp beleidsplan
Netwerk Brandweer - Ontwerp begroting 2018
Netwerk Brandweer - Ontwerp huishoudelijk reglement

Zoneraad 22 december 2017- Notulen

pagina 12 van 14

●
●

Netwerk Brandweer - Ontwerp toetredingsovereenkomst
Netwerk Brandweer - Tijdlijn uitbouw

Afschrift
Aan

Aantal

Financiële Dienst

1

Secretariaat

1

Netwerk Brandweer

1

Actie
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5

Varia
●

●
●
●

6

Op 6 december 2018 vond een overleg plaats over de hervorming Civiele Bescherming eenheid Brasschaat. In dit verband stelde de medewerkers van FOD Binnenlandse Zaken en
het kabinet van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon
enkele principiële vragen aan de zoneraad van Brandweer Zone Rand:
a. Heeft Brandweer Zone Rand de intentie om de werking van de erkende ziekenwagen
van de Civiele Bescherming met standplaats in Brasschaat over te nemen voor 1
januari 2019?
b. Heeft de Brandweer Zone Rand de intentie om materiaal dat naar aanleiding van de
hervorming van de civiele bescherming beschikbaar komt (gratis) over te nemen?
c. Heeft Brandweer Zone Rand opmerkingen op het Ontwerp van koninklijk besluit
betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele Bescherming
naar de hulpverleningszone?
BTW-statuut Brandweer Zone Rand en mogelijk impact op facturatie
Buitengewone Algemene Vergadering Ethias op 27 december 2018
Bericht RVS

Volgend overleg

De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op vrijdag 26 januari
2018 om 09u00 in de kantoren van IGEAN.

We wensen u en uw familie het allerbeste voor 2018.
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