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OPENBARE ZITTING
1

Notulen van de vorige vergadering

1.1 Notulen van de zoneraad van 29 september 2017
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Besluit met unanimiteit
Artikel 1
De zoneraad keurt de notulen goed van de zitting van de zoneraad van 29
september 2017.
Bijlage
Ontwerpnotulen zoneraad van 29 september 2017
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Voorzitter

1

Ter ondertekening

Zonecommandant

1

Ter ondertekening

Secretariaat

1

Dossiervorming

1.2 Notulen van de zoneraad van 27 oktober 2017
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Besluit met unanimiteit
Artikel 1
De zoneraad keurt de notulen goed van de zitting van de zoneraad van 27 oktober
2017.
Bijlage
Ontwerpnotulen zoneraad van 27 oktober 2017
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Voorzitter

1

Ter ondertekening

Zonecommandant

1

Ter ondertekening

Secretariaat

1

Dossiervorming
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2

Financiën

2.1 Goedkeuring begrotingswijziging 3 (gewone dienst) en 4 (buitengewone dienst)
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Juridische grond
● Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
● De begroting 2017 zoals goedgekeurd door de zoneraad in zitting van 25 november 2016
● Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak
van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijbehorende
begrotingswijzigingen
Feiten en context
Een aantal onverwachte wendingen in de informaticawerking dwongen de organisatie een
budgetwijziging door te voeren. We hebben hiervan gebruikt gemaakt om een aantal budgetcodes
bij te stellen.
Het zonecollege stelde op de zitting van 10 november de krijtlijnen vast om het ontwerp van
begrotingswijziging 2017. Het definitief ontwerp van budgetwijziging 2017 1 (gewone dienst) en 2
(buitengewone dienst) werd op 14 november 2017 goedgekeurd door het zonecollege.
Advies Begrotingscommissie
De begrotingscommissie (bestaande uit de zonevoorzitter, de wnd. zonecommandant en de
bijzondere rekenplichtige) bracht over deze begrotingswijziging een gunstig advies uit.
Om de gemeenteraadsleden, de financieel beheerders en de gemeentesecretarissen te informeren,
vond een toelichting plaats op dinsdag 21 november 2017 om 20 uur in de kantoren van IGEAN.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1
De zoneraad keurt het ontwerp van begrotingswijziging 2017 3 (gewone dienst) en 4
(buitengewone dienst) goed.
Bijlagen
● Begrotingswijziging 2017 3 (gewone dienst)
● Begrotingswijziging 2017 4 (buitengewone dienst)
● Motivatienota bij de begrotingswijziging 2017 3 (gewone dienst) & 4 (buitengewone dienst)
● Advies van de begrotingscommissie bij de begrotingswijziging 2017 3 en 4
Afschrift
Aan

Aantal Actie

Financiële Dienst

1

Voor uitvoering en dossiervorming

Bijzonder rekenplichtige

1

voor uitvoering

Provinciegouverneur

1

Ter goedkeuring
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3

Patrimonium

3.1 Nieuwe locatie zonaal kantoor
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Feiten en context
Sinds september 2014 zoekt men naar een (voorlopige) locatie voor het zonaal kantoor van
Brandweer Zone Rand. In 2015 besliste het zonecollege dat het zonaal kantoor voor een jaar in de
brandweerkazerne van Schoten gehuisvest zou worden. In de begroting 2016 voorzag men reeds een
verhuis naar een andere locatie. In de begroting 2017 werd binnen de gewone dienst een budget
voorzien voor de huur van een nieuw zonaal kantoor. In de begrotingswijziging 2 (buitengewone
dienst) van 2017 werd een budget voorzien voor een eventuele aankoop van een zonaal kantoor.
Het gedeeltelijke leslokaal van de brandweerkazerne van Schoten is niet langer geschikt als zonaal
kantoor. Met het oog op de nieuwe aanwervingen en de startstages van de recent aangeworven
officieren, zijn 3 extra bureau’s aangekocht en geplaatst, zodat 17 kantoorplekken gecreëerd konden
worden in een deel van het opgesplitste leslokaal van de brandweerkazerne van Schoten. Tijdens
selectieprocedures voor verschillende functies bleek de toekomstige locatie van het zonaal kantoor
een erg belangrijk aspect.
Tijdens de beleidsdag in mei bepaalde het zonecollege de randvoorwaarden waaraan het gebouw
moet voldoen. Daarbij werden onder andere volgende zaken vooropgesteld:
● het zonaal kantoor is idealiter niet gehuisvest in een brandweerkazerne; 
● het is zo centraal mogelijk gelegen, maar vooral snel te bereiken en dus dichtbij grote
verkeersassen en openbaar vervoer;
● de gebouwen zijn geschikt voor hulpdiensten (beveiliging, onthaal, infrastructuur,...).
Kapt. Wouter Van Den Broeck heeft bij zijn start als taak meegekregen om de zoektocht naar een
zonaal kantoor af te ronden en een degelijk onderbouwde nota op te maken die aan de zoneraad
kan voorgelegd worden.
Op 25 augustus 2017 besliste het zonecollege dat (op basis van de berekeningen inzake
bereikbaarheid uit de verschillende gemeenten) de voorkeurzoekzone voor een zonaal kantoor in de
regio van een op- en afrittencomplex ligt. Het zonecollege besliste eind augustus eveneens dat
kantoorruimten die beantwoordden aan de randvoorwaarden en waarvan de verkoopprijs binnen de
voorziene kredieten van de budgetwijziging 2017 ligt, mochten geschat worden.
Argumentatie
Heel wat locaties werden bezocht en opgenomen in een vergelijkende nota. Uit deze nota blijkt dat
de Coppenscampus als beste optie naar voor komt. Om de werkomstandigheden te verbeteren,
besliste het zonecollege om aan de zoneraad voor te stellen om op korte termijn te verhuizen naar
de Coppenscampus en hiervoor een huurcontract van 3 jaar afsluiten. Daarnaast besliste het
zonecollege om de locatie van het zonaal kantoor op middellange termijn ter bespreking voor te
leggen aan de zoneraad.
Financiële implicatie
Zie bijgevoegde nota, afhankelijk van de optie.
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Bespreking
Op de zoneraad werd een presentatie voorzien die bij de notulen wordt verstuurd.
Bespreking
De burgemeester van Edegem geeft enerzijds aan dat de huur van een nieuw zonaal kantoor
dringend is en dat hij de verhuis steunt. Anderzijds benadrukt hij dat de last van de leasing én het
onderhoud van de kazerne van Edegem zwaar weegt op de gemeentelijke begroting. Het gaat over
ongeveer 250.000 euro recurrente uitgaven. Hoe langer we wachten met een oplossing voor de
onroerende goederen, hoe meer dit weegt op de budgettaire toestand van de gemeente die destijds
geïnvesteerd hebben in brandweerinfrastructuur.
De burgemeester van Schilde geeft aan dat de optie voor de luitenant Coppenskazerne betalend is,
terwijl verschillende panden van de gemeente gratis werden aangeboden, onder andere een
bouwgrond in Schilde en het oude gemeentehuis als tijdelijke oplossing voor een zonaal kantoor.
De burgemeester van Brecht geeft aan dat het pand in de Nijverheidstraat in Brecht in een
KMO-zone ligt. Mocht er een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning aangevraagd worden,
dan zou dit een probleem kunnen vormen. Gezien deze overwegingen, is hij voorstander van een
huuroptie.
De burgemeester van Wuustwezel spreekt zich uit als voorstander van snelle verhuis. Zijn enige
bekommernis bij de optie van de Coppenscampus is dat deze optie de bouw van een nieuwbouw in
het vooruitzicht stelt. Het zou niet goed zijn om bij de verhuis ook een impliciete beslissing met
dergelijke budgettaire impact te nemen.
De burgemeester van Malle sluit zich aan bij deze zienswijze. Hij is voorstander van een snelle
verhuis naar de luitenant Coppenskazerne maar zou het besluit anders formuleren dan in de agenda.
Het besluit handelt enkel over de huuroptie in de luitenant Coppenskazerne. De eventuele
verwerving van een grond of de bouw van een nieuw kantoor is zijn inziens niet aan de orde op dit
moment.
De burgemeester van Kapellen is voorstander van de huuroptie in Brasschaat. In dit verband moet
men volgens hem ook overwegen dat bij het gebruik van oude gebouwen vaak verbroken gebreken
aan het licht komen van zodra men ze instapklaar maakt en dat dergelijke opties op termijn vaak
duurder zijn dan aanvankelijk gedacht.
De burgemeester van Edegem benadrukt nogmaals dat niet alleen het zonaal kantoor dringend is,
maar dat ook voor de overdracht van onroerende goederen een (solidaire) oplossing moet gevonden
worden aangezien de leasing van de brandweerkazerne voor de gemeente Edegem nefast is voor de
gemeentelijke budgetten.
De burgemeester van Hove is eerder voorstander van het gebruik van een gratis optie van een
gemeente en wenst zich te onthouden bij deze beslissing.

Zoneraad 24 november 2017 - Notulen Openbaar

pagina 7 van 14

De zonecommandant benadrukt dat het op- en afrittencomplex aan Sint-Job een toplocatie is en dat
de mogelijke verwerving van een een bouwgrond in deze zone een “Once in a lifetime opportunity”
is voor onze organisatie. Voor (potentiële) werknemers is het vaak erg belangrijk om te weten waar
hun toekomstige werkplek zich zal bevinden.
De burgemeester van Schoten benadrukt dat de markt op het vlak van bouwgronden en
kantoorgebouwen bewegelijk is. Na de verhuis is het inderdaad aangewezen om uit te kijken naar
een permanente oplossing in de buurt van de voorkeurzoekzone. Hij is in ieder geval erg tevreden
dat een verhuis uit de brandweerkazerne van Schoten op korte termijn zal plaatsvinden.
Er wordt nog gesproken over de huurtermijn. Een normale huurperiode is 36 maanden, maar de
uitbaters van de Coppenscampus bieden een gunstige oplossing voor 46 maanden. Bovendien zijn zij
ook bereid om de huur per jaar te verlengen.
De burgemeester van Schilde en Hove geven aan dat zij zich onthouden bij deze beslissing.
Besluit
Artikel 1

De zoneraad beslist principieel om het zonaal kantoor te verhuizen naar een
locatie op de Coppenscampus. Deze locatie zal initieel gehuurd worden voor 46
maanden, waarvan 36 maanden betalend.

Bijlagen
● Nota zonaal kantoor
● Schattingsverslag van IGEAN voor het gebouw van Aegean, Nijverheidsstraat 7 in Sint-Job
● Schattingsverslag IGEAN voor de Wissel (werd ter zitting uitgedeeld)
● Principeakkoord van het college van burgemeester en schepenen van Brasschaat voor het
voorbehouden van een perceel bouwgrond aan de Wissel voor het zonaal kantoor.
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Secretaris / Hoofd bedrijfsvoering

1

Ter kennisname

Stagiair Kapt. BO/WO

1

Voor gevolg

Financiële dienst

1

Voor gevolg

Secretariaat

1

Dossiervorming
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4

Logistiek

4.1 Goedkeuring aankoop zendapparatuur
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Juridische context
● 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.
● Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41,§1,1°;
● KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en
latere wijzigingen.
● Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over
het welzijn op het werk.
Feiten en context
Brandweer Zone Rand is aangesloten op het radiocommunicatienetwerk voor de hulp- en
veiligheidsdiensten A.S.T.R.I.D.
In de begroting 2017 is de eerste fase van de vervanging van de zendapparatuur voorzien. In dit
project wordt de globale vervanging gespreid over twee jaar. Na marktonderzoek is de Technische
Commissie het eens over het voorstel van type toestellen. Deze toestellen maken onderdeel uit van
het raamcontract FOD CD-MP-00-40 van 28 februari 2014.
Argumentatie
Brandweerinterventies zijn meestal complexe interventies waar meerdere ploegen, telkens
bestaande uit meerdere manschappen, samen werken aan oplossingen gespreid over een
interventieterrein dat zich soms uitstrekt over meerdere kilometers afstand.
Er zijn telkens vele oplossingen mogelijk om interventies aan te pakken en de voorgeschotelde
problemen op te lossen. Toch het is de bedoeling dat alle teams samenwerken aan dezelfde
oplossing. De keuzes die de interventieleiding maakt, moeten gecommuniceerd worden. Hiervoor
gebruiken we de gekende radiotoestellen.
Vóór 2005 werkte de brandweer met analoge radio’s. Vanaf 2005 werd de brandweer door
A.S.T.R.I.D. gratis voorzien van radio’s bestemd voor het nieuwe communicatienetwerk, speciaal
bedoeld voor de hulpdiensten.
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In het KB 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, wordt toegelicht dat de inzetploegen moeten
beschikken over draagbare radio’s, draagbare ATEX-radio’s en communicatie.
Vandaag zijn er ongeveer 560 radio’s ter beschikking van onze ploegen. We stellen vast dat er in de
loop van de tijd, 19 verschillende type A.S.T.R.I.D.-radio’s in gebruik werden genomen. De oudste
toestellen dateren van 2005. De meest voorkomende toestellen gaan in 2017 uit productie.
Financiële implicatie
Tengevolge 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 430.698,40 euro exclusief btw of 521.145,06 euro inclusief btw
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Projectleider zendapparatuur

1

Voor dossier & voor gevolg

Financiële dienst

1

Voor dossier

Secretariaat

1

Voor gevolg
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5 HR - opbouw van de organisatie
5.1 Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale

Pensioendienst Gemeenschappelijke Sociale Dienst
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Juridische grond
● Wet van 18 maart 2016 tot overname van in het bijzonder de Gemeenschappelijke Sociale
Dienst (GSD) van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels, door de federale
pensioendienst (FPD);
● Omzendbrief BA 2000/14 van 22.12.2000 van de Vlaamse minister van Binnenlandse
Aangelegenheden betreffende de verplichte toekenning van een hospitalisatieverzekering
aan het personeel van de lokale besturen;
● Sectoraal akkoord 1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden van de Vlaamse
Gemeenschap, meegedeeld bij omzendbrief nummer BA 2001-03 van 27.04.2001;
● FPD heeft, in naam van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, een offertevraag
conform de wet op de overheidsopdrachten georganiseerd;
● Besluit van het zonecollege van 27 oktober 2017 – Intentieverklaring collectieve
hospitalisatieverzekering AG Insurance;
● Gelet op het akkoord van de syndicale partners.
Feiten en context
Op dit ogenblik genieten alle beroepsmedewerkers (operationeel en niet-operationeel) van een
hospitalisatieverzekering ten laste van de zone. Voor wie in dienst gekomen is sinds de start van de
zone en voor wie de gemeentelijke verzekering op dat ogenblik niet verder gezet kon worden, werd
gekozen voor de collectieve hospitalisatieverzekering bij Ethias (via GSD door RSZPPO). Voor
diegenen die bij de overgang naar de zone een hospitalisatieverzekering hadden lopen bij de
gemeente, werd deze verder gezet door de gemeente maar gefactureerd aan de zone.
Hieronder volgt een overzicht van de hospitalisatieverzekeringen van de verschillende posten voor
hun beroepsmedewerkers (gemeenten). Voor de gemeenten die bij Ethias zijn, loopt dit ook via de
collectieve hospitalisatieverzekering van RSZPPO. Het belangrijkste verschil is hier de gekozen
formule: uitgebreid bij de gemeentes en basis bij de zone.
BA
BE
ED
ES
KL
KO
KP
MA
SO

AXA
Ethias uitgebreid
AG Insurance
Ethias uitgebreid
DVV
DKV
DKV
Ethias uitgebreid
Ethias uitgebreid

Zoneraad 24 november 2017 - Notulen Openbaar

pagina 11 van 14

WU
ZA
ZO
Zone

Ethias uitgebreid
Ethias uitgebreid
Ethias uitgebreid
Ethias basis

Op 5 september 2017 meldde de Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD) dat het huidige
raamcontract met Ethias voor de collectieve hospitalisatieovereenkomst opgezegd werd en zal
stoppen op 31 december 2017. Na het volgen van een procedure van openbare aanbesteding werd
AG Insurance gekozen om de nieuwe collectieve hospitalisatieverzekering af te sluiten. AG Insurance
neemt over vanaf 1 januari 2018.
De overgang van Ethias naar AG Insurance vraagt om een actieve tussenkomst van Brandweer Zone
Rand om o.a. de keuzes door te geven.
Het lastenboek voorziet exact dezelfde waarborgen als die tot en met 31 december 2017 bij Ethias
gelden, enkel de vrijstelling voor de uitgebreide formule wijzigt (van 75 euro naar 130 euro). De
premies dalen in vergelijking met 2017 voor zowel de basis als voor de uitgebreide formule en zullen
niet veranderen in de eerste twee jaar van het contract.
Brandweer Zone Rand neemt de premie van de hoofdverzekerden (werknemers) volledig ten laste.
Het bestuur heeft dan een keuze tussen de basis of de uitgebreide formule. De hoofdverzekerde kan
ook zijn gezinsleden aansluiten. De kost van deze nevenverzekerden komt ten laste van de
personeelsleden.
Argumentatie
Het zelf uitschrijven van een openbare aanbesteding is niet meer haalbaar naar tijd of capaciteit. Het
zonecollege sprak reeds de intentie uit om in te tekenen op de collectieve hospitalisatieverzekering
van AG Insurance. Het is immers cruciaal dat de Federale Pensioendienst (FPD) waarin de GSD
integreerde zo snel mogelijk op de hoogte gebracht kon worden zodat de continuïteit gegarandeerd
kan blijven. AG Insurance engageert zich dan ook om vanaf 1 januari 2018 lopende dossiers
hospitalisatie en zware ziekten nog geopend bij Ethias over te nemen.
Na deze intentieverklaring moet er een getekende raadsbeslissing volgen.
Er wordt gevraagd om te kiezen voor de uitgebreide formule voor alle beroepsmedewerkers. De
uitgebreide formule voorziet – in tegenstelling tot de basisformule – in een terugbetaling van de
supplementen bij een opname in een eenpersoonskamer. Deze terugbetaling is gegarandeerd tot
een maximum van driemaal het bedrag van de wettelijke tussenkomst.
Enkele redenen om te kiezen voor deze uitgebreide formule:
● De ongelijkheid tussen de beroepsmedewerkers wordt weggewerkt. Bij de gemeentes is
altijd gekozen voor de uitgebreide formule terwijl de zone voor de basisformule koos.
● Het geeft ons de mogelijkheid het personeel te waarderen voor het harde werk en
aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt.
● De premies dalen t.o.v. 2017 terwijl de waarborgen dezelfde blijven.
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●

Het financieel verschil tussen de basis en de uitgebreide formule is 1.302,88 euro op
jaarbasis voor degenen die nu de basisformule hebben (15 personen) en overgaan naar een
uitgebreide formule.

Deze overgang geeft de zone ook de kans om te bekijken wie uit de gemeentelijke polissen gehaald
kan worden. Voor de gemeenten aangesloten bij Ethias zal dit redelijk eenvoudig zijn aangezien de
gemeenten de polis ook moeten vernieuwen. Voor de gemeenten aangesloten bij andere
maatschappijen zal aan de betreffende personeelsleden de keuze gegeven worden om al dan niet
over te stappen naar AG Insurance.
Tot slot wil Brandweer Zone Rand haar beroepsmedewerkers ook de kans geven om hun gezinsleden
aan te sluiten (als nevenverzekerden). De premies vallen ten laste van het personeelslid maar zijn
wel voordeliger dan op de private markt.
Financiële implicatie
De keuze voor een uitgebreide formule voor alle huidige beroepspersoneelsleden (nu aangesloten
bij Ethias) komt op jaarbasis op € 5.759,49.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1
Brandweer Zone Rand zal toetreden tot de collectieve verzekering
“verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte" die de FPD heeft afgesloten
met AG Insurance. De toetreding zal ingaan op 1 januari 2018.
Artikel 2
Het bestuur neemt de premie van deze verzekering volledig ten laste in de
“Uitgebreide Formule” voor haar statutaire en contractuele personeelsleden zoals
beschreven in de Rechtspositieregeling van het niet-operationeel personeel van
Brandweer Zone Rand.
Artikel 3
De vrijwillige toetreding tot de voornoemde verzekering houdt voor het aangesloten
bestuur de verbintenis in, de bijzondere en algemene bepalingen, van het
lastenboek-FPD/S300/2017/03, in acht te nemen.
Bijlagen
● Mededeling 2017/01 GSD – De collectieve hospitalisatieverzekering FPD-AG Insurance
● Infonota raamakkoord “Collectieve hospitalisatieverzekering”
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

AG Insurance

1

Voor kennisneming en voor gevolg

GSD

1

Voor kennisneming

Personeelsdienst

1

Voor dossier en voor gevolg
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Divers
●

Mogelijke piste voor financiële regeling onroerende goederen
Informele toelichting op de zoneraad

●

Voorstel grote lijnen begroting 2018
Akkoord na presentatie op zoneraad.

●

Toetreding van Brandweer Zone Rand tot intercommunale IGEAN dienstverlening en de
aanstelling van een vertegenwoordiger bij IGEAN dienstverlening
De raad is akkoord.

Volgend overleg

De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op vrijdag 22 december
2017 om 09u00 in de kantoren van IGEAN.

BESLOTEN ZITTING
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