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OPENBARE ZITTING
1

Verslag van de vorige vergadering
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Besluit
Artikel 1 De opmerkingen van de burgemeester van Boechout worden verwerkt in het verlsag
en op die manier wordt het verslag van 28 oktober 2016 goedgekeurd.

2

Financiën

2.1 Goedkeuring budget 2017
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

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;
Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak
van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijhorende
begrotingswijzigingen.
Het voorliggend voorstel van begroting 2017

Feiten
Het zonecollege van Brandweer Zone Rand vroeg de zonecommandant om een voorstel
begroting 2017 op te maken binnen de contouren van het goedgekeurde meerjarenbudget. Dit
betekent dat de globale gemeentelijke dotatie ten opzichte van 2016 maximum met 2% kan
stijgen.
Het zonecollege keurde het begrotingsontwerp 2017 goed tijdens de zitting van het zonecollege
van 10 november 2016. In de zitting van 12 oktober en 8 november 2016 gaf de Technische
Commissie een gunstig advies over het begrotingsontwerp 2017.
Het advies van de commissie over het begrotingsontwerp 2017 is gunstig met volgende
opmerkingen vanwege de bijzondere rekenplichtige en de zonecommandant:
•

•

In voorliggend begrotingsontwerp 2017 wordt, ter financiering van de investeringsuitgaven,
voor het tweede jaar op rij een lening van 3.000.000 euro ingeschreven. Aan de huidige
marktvoorwaarden en op een termijn van 10 jaar betekent dit een jaarlijkse leninglast van
om en bij de 300.000 euro. Voorzichtigheid naar de komende begrotingsjaren m.b.t. het
opnemen van leningen is aangewezen. Immers, cumulatief zou, indien huidig
opnameschema van leningen dient te worden voortgezet, de jaarlijkse leninglast na 10 jaar
rond de 3.000.000 euro bedragen.
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
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de zonale staf vrijwel alle capaciteit aan (het opzetten van) elementaire
bedrijfsvoeringprocessen waardoor het ontwikkelen van een noodzakelijk beleid inzake
ondermeer 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 samen stellen van
een zonaal team meer tijd dan aanvankelijk gedacht. We stellen bovendien vast dat ook de
grenzen van het menselijk aanpassingenvermogen 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. Het voorliggende
budget, dat binnen het door het bestuur gestelde krijtlijnen ligt geïnspireerd op de
gemeentelijke BBC-budgetten tot 2019, geeft maximaal invulling aan de ons opgelegde taken.
Brandweer Zone Rand nodigde alle gemeenteraadsleden, secretarissen en financieel beheerders
van de aangesloten gemeenten uit voor toelichtende vergaderingen bij het ontwerp van
begroting 2017.
Het begrotingsontwerp 2017 werd -met de agenda- op 15 november 2017 overgemaakt aan de
leden van de zoneraad.
Zoals bepaald in artikel 51 van de wet van 15 mei 2007 beschikt elk lid van de zoneraad over
een gewogen stem in verhouding tot de dotatie van zijn gemeente.
Context
Na verschillende besprekingen en met akkoord van de technische commissie en het zonecollege
legt Brandweer Zone Rand een voorstel van begroting 2017 voor aan de zoneraad dat binnen de
krijtlijnen van het goedgekeurde meerjarenbudget blijft.
De speerpunten binnen het begrotingsvoorstel 2017 zijn:
1. CapaciTIJD en bedrijfsvoering
o Operationeel kader stapsgewijs op kracht brengen
o Niet operationeel kader doordacht versterken
o Weloverwogen inzetten van externe expertise
o Opstarten van zonale taken zoals proactie (VIPS), preventie (digitale
bouwaanvraag) en interne dienst preventie en bescherming op het werk.
o Inscourcen van IT, eigenaar worden van ons netwerk
2. Fusie van Kracht: lokale initiatieven worden zonale projecten
o Alle manschappen gelijkwaardig kleden en beschermen
o Gezondheid van brandweermannen bewaken door goede hygiëne
o Een zonale aanpak van de fysieke geschiktheid: waar conditie de operationaliteit
ontmoet
o Met elkaar praten op eenzelfde golflengte: uniforme vernieuwing van
radiocommunicatie, pagers en zendapparatuur.
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3. Keuzes waarmaken
o Opleiding als speerpunt bestendigen in een groeipad
o Materieelherverdeelplan uitvoeren en blijven investeren in rollend materieel
o Vrijwiligers blijven aantrekken
Er zijn echter nog strategische keuzes met financiële impact die nog niet gemaakt werden:
A. Uitbouw van een brandweerwerking in gemeenten zoals Morstel, Stabroek en
mogelijke probleemgebieden uit de risicoanalyse.
B. Impact van de oproepcomputer en de mogelijk noodzakelijke opstart van een
zonale meldkamer
C. Uitbouw van de integrale veiligheidsketen zoals voorzien in de wet op de civiele
veiligheid en haar uitervoeringsbesluiten.
D. Vervolledigen van de personeelsformatie en actualiseren van het personeelsplan
op basis van het KB minimale functies
E. Aankoop of huur van een zonaal kantoor
F. Overdracht van de onroerende goederen
G. Beheer van gebouwen en de uitbouw van een facilitair systeem
H. …
De motivatienota bij dit begrotingsvoorstel 2017 wordt bezorgd aan alle zoneraadsleden en
gemeenteraadsleden en toegelicht op de informatievergadering.
Bespreking
Het begrotingsvoorstel 2017 wordt aan de hand van een presentatie toegelicht. De presentatie
wordt bij het verslag gevoegd. Tijdens deze toelichting worden verschillende vragen gesteld.
Zo worden onder andere de abonnementen voor A.S.T.R.I.D. en het voorstel van een duikwagen
besproken. Verschillende burgemeesters waarschuwen dat het vinden van een goede IT-er voor
een openbaar bestuur geen evidentie is en dat de voorspelde besparing waarschijnlijk niet direct
kan gerealiseerd worden.
De burgemeester van Wuustwezel vraagt wat de ideën zijn over een zonaal kantoor. Er wordt
toegelicht dat de ruimte in de brandweerkazerne van Schoten te krap wordt, maar dat een
voorlopige (huur-)oplossing voor enkele jaren gezocht wordt. Het is voorlopig niet de bedoeling
om zelf een kantoor te gaan bouwen.
De burgemeester van Brecht vraagt wat de impact is van de vervanging van het OSR-platform.
De zonecommandant licht toe dat de omschakeling naar het nieuwe project opgevolgd wordt
door Brandweer Zone Rand.
De burgemeester van Brecht informeert ook naar de stand van zaken van het dossier inzake de
mestgasproblematiek. De zonecommandant geeft aan dat de lokaal commandant van Brecht dit
dossier opvolgt binnen Brandweer Zone Rand.
De burgemeester van Stabroek is tevreden dat Brandweer Zone Rand in de budgetnota
aandacht geeft aan de vrijwillige hulppost van Stabroek. Dit is volgens de burgemeester een
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dossier dat met de nodige aandacht onderzocht moet worden, aangezien dit al jarenlang
aansleept. Het is de vraag of de huur van de loods in Stabroek door Brandweer Zone Rand
gedragen kan worden. De zonecommandant antwoordt dat dit dossier zeker de nodige aandacht
verdient en dat dit een complexe situatie is. Gezien de voorgeschiedenis kunnen we dit dossier
niet alleen vanuit onze zone bekijken. Het zonecollege heeft de intentie om een gesprek met
Brandweer Zone Antwerpen op te starten en dit dossier zal zeker op de agenda staan.
De burgemeester van Kalmthout vindt de motivatienota een goed werk dat de gemeenten
degelijk informeert over Brandweer Zone Rand. Hij pleit ervoor dat het veranderingstraject van
de organisatie haalbaar blijft. Brandweer Zone Rand moet niet sneller lopen dan nodig. Het is
erg belangrijk om de tijd te nemen en bij de essentie te blijven. Gezien de groei van de
organisatie vindt de burgemeester van Kalmthout het belangrijk dat er wordt uitgekeken naar
een gepaste huisvesting.
De burgemeester van Wommelgem vraagt om waakzaam te blijven over de nieuwe
aanwervingen van officieren. Ook al gaat het hier over uitgestelde aanwervingen, toch vraagt hij
om erover te waken dat we geen “waterhoofd” creëren. De zonecommandant antwoordt dat
we hiermee antciperen op 3 nakende pensioneringen. Het gaat dus voor een groot deel over
vervangingen binnen het bestaande kader. Het is in dit verband belangrijk om de tijd te nemen
om mensen goed in te werken. De burgmeester wil ook onderzoeken of een pand in de
gemeente Wommelgem kan dienen voor zonaal kantoor.
De burgemeester van Mortsel vraagt om voldoende tijd te nemen om de strategische keuzes
grondig te bespreken en om deze keuzes door te voeren. De burgemeester heeft angst voor te
snelle beslissingen aangezien deze keuzes essentieel zijn en een grote financiele impact hebben.
De burgemeester van Schilde sluit zich aan bij de opmerkingen van de collega’s vraagt om de tijd
te nemen en bij de essentie te blijven van het brandweerwerk.
De waarnemend burgemeester van Kapellen vraagt of het mogelijk is de dotatie te splitsen in
een exploitatie- en een investeringstoelage? De bijzondere rekenplichtige antwoord dat dit
eventueel kan, maar dat grondig onderzocht moet worden en deze keuze ook binnen het
vraagstuk van het meerjarenbeleidsplan opgekomen moet worden. De voorzitter geeft aan dat
zo’n splitsing interessant kan zijn, maar niet de mogelijkheid mag scheppen dat gemeenten
slechts een gedeeld akkoord geven over de begroting.
De burgemeester van Wuustwezel vindt een goede meerjarenplanning erg belangrijk. Hij wil dze
oefenig graag binnen de organisatie doen zodat we weten waar we naartoe werken met de
organisatie en weloverwogen keuzes kunnen maken. In dit verband is het belangrijk om de
studie van Falck in verband met de brandweerdekking opnieuw ter hand te nemen en na te
denken over het globale personeelsplan. Zo kan ook een beter antwoord geboden worden op de
kwestie van de leningslast.
De burgemeester van Malle kaart aan dat de federale dotatie grosso modo 1/4de bedraagt en
dat de gemeenten nog steeds 3/4de financieren. Kan Brandweer Zone Rand een schrijven
opmaken om bij de federale overheid te informeren wanneer de 50/50 verhouding kan bereikt
worden en hoe dit groeipad zal lopen?
Enkele leden suggereren om een factuur te sturen aan de federale overheid, maar misschien is
dit op dit moment niet aangewezen.
De leden van de zoneraad beslissen dat een schrijven (voorlopig zonder factuur) zal opgemaakt
worden. De voorzitter wil over deze kwestie een parlementaire vraag stellen.
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Besluit met unanimiteit
Artikel 1

De bijgevoegde begroting 2017 voor gewone dienst en voor buitengewone dienst
wordt goedgekeurd.

Bijlagen
•
•
•

Begrotingsvoorstel 2017 gewone dienst en buitgenwone dienst
Advies van de begrotingscommissie over begrotingsvoorstel 2017
Verslag zonecollege

Aan

FOD Binnenlandse Zaken
Provinciegouverneur

Aantal

Voor kennisneming

1
1

X
X

Voor dossier

Voor gevolg

De burgemeesters van Ranst, Wommelgem, Kalmthout en Borsbeek verlaten de vergadering om
10u45.
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3

Logistiek

3.1 Testparcours “fysieke geschiktheid”
Beknopte omschrijving van het agendapunt
In toepassing van artikel 26§1,1° f van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten, wordt gevraagd de opdracht ‘materieel testparcours fysieke geschiktheid
(ref 2016/014) te gunnen bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking omdat de
diensten om technische redenen slechts aan één bepaalde dienstverlener kunnen worden
gegund aan Bodyshape, Weerestraat 13-15, 3044 BG Rotterdam, Nederland
Juridische grond
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Wet van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare
hulpdiensten en tot wijziging van diverse Koninklijke Besluiten.
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid artikel 106 en 175/1.
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.
Artikel 26§1, 1° f van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten
Ministeriële omzendbrief van 12 september 2014 aangaande de fysieke geschiktheid
van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones

Feiten en context
In het kader van het project ‘fysieke geschiktheid van het brandweerpersoneel van Brandweer
Zone Rand’ kunnen wij Bodyshape als enige leverancier weerhouden voor het leveren van de
testobjecten inzake het gehomologeerd ‘brandweertechnische’ testparcours.
Argumentatie
Het bijzondere karakter van de functie van brandweerlieden maakt een aanstellingskeuring en
periodiek medisch onderzoek noodzakelijk. Ondertussen is iedere brandweerman ervan
overtuigd dat het blussen van een binnenbrand op de 4de verdieping of allerlei andere
gelijkaardige inspanningen het uiterste van het menselijk lichaam kunnen vergen.
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De enige manier om de conditie te meten, is via een fysiek onderzoek en een fysieke
inspanningstest. Op basis van een omzendbrief inzake “de fysieke geschiktheid van ons
operationeel personeel” kunnen we als zone best zo snel mogelijk starten om onze operationele
medewerkers voor te bereiden op deze nakende testen. We hebben er immers alle belang bij
dat zo veel mogelijk van onze medewerkers zullen slagen.
Het doel van deze testen is het aanscherpen van de fysieke conditie en ervoor zorgen dat
brandweermensen zonder gevaar voor zichzelf, voor collega’s en anderen hun werk kunnen
doen en voldoen aan de eisen die het werk daaraan stelt.
De aandacht voor de conditie bij de brandweer ligt bij onze huidige operationele leden erg
gevoelig. Het afleggen van de testen komt bij een (groot) deel van de groep over als een
bedreiging, waarbij men vreest te worden ontslagen indien men niet slaagt. Het is dus belangrijk
deze vernieuwing goed te omkaderen.
In een eerste fase willen we investeren in het afleggen van de test. Door de aankoop van dit
gehomologeerd brandweertechnisch testparcours kunnen we onze leden de mogelijkheid
bieden zich optimaal voor te bereiden.
Sinds de invoering van de zogenaamde PPMO-testen in Nederland (2011) is de firma Bodyshape
nauw betrokken bij de implementatie van deze testbatterij. Op basis van een aantal gestelde
criteria kwamen zij als enige uit de bus om deze testobjecten aan te leveren voor de
verschillende Nederlandse brandweerzones.
De testbatterij is bedoeld om jaarlijks ongeveer 800 operationele brandweerleden in volle
bepakking te ‘testen’. De objecten dienen bijgevolg bestand te zijn tegen dit intensieve gebruik.
Zowel door de ergonomisch verantwoorde aanpak van de testobjecten als de strenge
kwalitatieve criteria kwam de firma Bodyshape als enige op de markt om dergelijke ‘testfacility’
aan te leveren.
Na het verschijnen van de “Ministeriële omzendbrief van 12 september 2014 aangaande de
fysieke geschiktheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones” werden
er ondertussen in ons land door een aantal organisaties de nodige stappen gezet voor dergelijk
testparcours.
Onder andere de brandweerschool van Vlaams Brabant (PIVO te Asse) en enkele andere
hulpverleningszones kochten eerder het gehomologeerde testparcours bij deze firma.
Gelet op deze argumenten beroepen wij ons op artikel 26§1, 1° f van de wet van 15 juni 2006
betreffende de overheidsopdrachten omwille van de unieke leverancier zijnde Bodyshape uit
Rotterdam (NL). Er worden als dusdanig geen verdere gunningscriteria gespecifieerd om
verschillende aanbieders te kunnen vergelijken.
In bijlage een overzicht van de gevraagde testobjecten met de bijhorende criteria.
Financiële implicatie
De aankoop van het ‘brandtechnisch testparcours’ € 33.750 excl. btw of € 40.837.5 incl. btw
werd in het budget 2016 voorzien in het kader van het opstarten van de PPMO-testen.
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Besluit
Artikel 1

Gelet op bovenstaande argumentatie keurt de zoneraad de toepassing van artikel
26§1,1° f van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten goed
zodat de opdracht ‘”fyieke geschiktheid” voor een geraamd bedrag van € 33.750 excl.
btw of € 40.837,5 incl.btw wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking aan één bepaalde dienstverlener omwille van technische redenen.

Artikel 2

Gelet op bovenstaande argumentatie weerhoudt de zoneraad als enige
dienstverlener:
Bodyshape
Weerestraat 13 – 15
3044 BG Rotterdam
Nederland

Artikel 3

Gelet op bovenstaande argumentatie ondertekenen de zonecommandant en de
zonevoorzitter de ‘brief ter kennisgeving sluiting”

Bijlagen
•

Een overzicht van de gevraagde testobjecten met de bijhorende criteria

•

Brief kennisgeving sluiting (ter ondertekening)

•

Ministeriële omzendbrief van 12 september 2014 aangaande de fysieke
geschiktheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

Afschrift
Aan

Projectleider “fysieke
geschiktheid”
Projectcoördinator
Bijzonder Rekenplichtige
Financiële dienst
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Voor dossier

1
1
1
1

Voor gevolg

1
1
1
1
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4

Patrimonium

4.1 Verbouwing kazerne Lint
Informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Feiten en Context
In de begroting 2016 van Brandweer Zone Rand werd 25.000 euro voorzien voor de
verbouwing van de kazerne van Lint.
In de zitting van 9 september 2016 besliste het zonecollege om aan het college van
burgemeester en schepenen van Lint te vragen wat hun financieel engagement zou zijn in
de verbouwing van de kazerne. Deze vraag had enerzijds betrekking op de terugbetaling
van het saldo van de aantoonbare kosten die de vriendenkring van de brandweer van Lint
financierde om de vorige kazerne te renoveren. (10.342,28 euro). Anderzijds vroeg het
zonecollege aan de gemeenten Lint om ook bij te dragen in de -noodzakelijke- doch niet
voorziene verbouwingskosten. Uit het overzicht van projectleider Francis Van de Sande
bleek dat bovenop de 25.000 euro die Brandweer Zone Rand voorzag in begroting 2016
nog 75.000 euro aan extra middelen noodzakelijk waren om de kazerne operationeel te
maken.
De secretaris van Lint liet weten dat deze vraag niet kon behandeld worden in het college
voor 23 september 2016. Na herhaaldelijk aandringen van de secretaris/hoofd
bedrijfsvoering en na overleg met Francis Van de Sande werd geen standpunt
gecommuniceerd door de gemeente Lint.
Tijdens de zitting van 30 september besliste de zoneraad dat de goedkeuring van de
bijkomende werken die Brandweer Zone Rand eventueel zou uitvoeren, gekoppeld werd
aan de financiële inbreng die de gemeente Lint zou toezeggen.
Op 11 oktober 2016 werd opnieuw een mail verstuurd naar de burgemeester en secretaris
van Lint om het standpunt van de gemeente Lint in dit dossier te kennen. Ook op deze mail
is geen antwoord gekomen vanuit de gemeente Lint.
Op 13 oktober 2016 liet voorzitter Koen Metsu per mail weten dat het gemeentebestuur
van Lint 35.000 euro bijkomend wilde investeren. Het bijgevoegde collegebesluit kon niet
geopend worden.
Op 19 oktober 2016 vroeg projectleider Francis Van de Sande -dringend- telefonisch
akkoord voor het uitvoeren van de werken aan de riolering. Secretaris/hoofd
bedrijfsvoering, Sabine Van Dooren, stemde hier telefonisch mee in en vroeg of de
projectleider het collegebesluit kon doorsturen.
Op 20 oktober stuurde Francis Van de Sande het getekende collegebesluit van de
gemeente Lint door aan de secretaris/hoofd bedrijfsvoering.
Argumentatie
Het collegebesluit van de gemeente Lint vermeldt dat de gemeente Lint 35.000 euro extra
ter beschikking wil stellen voor de verbouwing van de brandweerkazerne en de
terugbetaling van de vriendenkring.
Echter stelt het college van Lint voorwaarden aan deze financiële tegemoetkoming. Het
college van Lint stelt als voorwaarde dat Brandweer Zone Rand de kosten moet
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prefinancieren en het gebouw moet opleveren voor 1 januari 2017. Het collegebesluit
vermeldt dat de gemeente Lint het bedrag enkel zal uitbetalen aan Brandweer Zone Rand
indien de gemeente Lint op 1 januari 2017 over het gebouw van de voormalige
brandweerkazerne (Lerenveld 17, Lint) kan beschikken.
Uit het financieel overzicht dat deskundige financiën Sonja Kemland en projectleider
Francis Van de Sande opstelden, blijkt dat het gebouw aan de Van Putlei met de huidige
beschikbare middelen niet verbouwd kan worden en operationeel kan zijn tegen 1 januari.
De zonecommandant analyseerde de planning van de projectleider en bevestigt dat geen
van de geplande werken kan geschrapt of uitgesteld worden indien men de nieuwe
kazerne operationeel wil inzetten.
Met de huidge financiële middelen is het niet mogelijk om aan de voorwaarden te voldoen
die de gemeente Lint stelt.
Bespreking
De zonecommandant geeft aan dat dit project gestart is in een periode dat er heel wat
ongerustheid was bij de leden van de brandweerpost Lint. De aankoop van dit gebouw
heeft de rust doen weerkeren. De zonecommandant signaleert dat het lange wachten op
de afwerking van dit gebouw opnieuw ongerustheid veroorzaakt bij de leden van de post
Lint. Op vraag van de technische commissie houdt de zonecommandant een pleidooi om
snel duidelijkheid te brengen in dit dossier.
De zonecommandant en de voorzitter zullen ook een vergadering beleggen met de
vrijwilligers om het dossier toe te lichten.
De burgemeester van Boechout vindt dat de brandweervrijwilligers van Lint hun taak zeer
goed verrichten maar vraagt zich nog steeds af of deze kazerne noodzakelijk is gezien de
nabijheid van de kazernes van Duffel en Edegem. Destijds heeft de commandant van
Edegem ook aangedrongen op een voorpost in Boechout, maar nu blijkt uit alle studies dat
zo’n post niet noodzakelijk is voor een goede brandweerdekking. De moeilijke historiek van
dit dossier is de verantwoordelijkheid van de gemeente Lint. De volledige financiering van
zowel de aankoop als de verbouwing is voor rekening van Brandweer Zone Rand. Dit is niet
correct en het is erg jammer dat dit zo loopt. Hij vindt dat eerder een debat over spreiding,
dekking en rationalisering moet gevoerd worden. De burgemeester van Boechout vindt de
problematiek van Stabroek ook urgenter dan het dossier van Lint. Gezien de
spiksplinternieuwe kazerne van Duffel neigt dit naar wafelijzerpolitiek.
De burgemeester van Stabroek kaart aan dat het hele verhaal naar dekkingsgraad in
Stabroek ernstig wordt onderzocht door Brandweer Zone Rand en wenst de organisatie
hier uitdrukkelijk voor te danken.
De voorzitter kaart aan dat de nieuwe locatie in Lint een verbetering is binnen de
brandweerdekking in het werkgebied van Brandweer Zone Rand. De uitruktijd van de
brandweer in Duffel laat niet toe om in de dekking te voorzien. Bovendien is dit dossier op
efficientie en essentie onderzocht en zijn enkel de noodzakelijke investeringen
weerhouden. Er zijn enkele tegenslagen die meer kosten als voorzien, zoals de
problematiek inzake rioleringen. Maar alle “nice to haves” zijn geschrapt.
In de budgetwijziging was er €75.000 voorzien en dit zou uitgegeven worden op
voorwaarde dat Lint dit zou financieren. Ondanks de inspanning van de burgemeester,
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wenst het college van de gemeente Lint wenst slechts € 35.000 bij te dragen. Bedoeling is
ook dat de woning vooraan de kazerne verkocht zal worden.
De burgemeester van Schoten stelt zich -op basis van het schrijven van het college van
Lint- vragen bij de collegialiteit van het college van Lint in dit dossier. Door het koppelen
van de voorwaarden aan toezegging van Lint laat het gemeentenbestuur nogmaals blijken
dat men niet solidair is in het verhaal.
De voorzitter onderschrijft dit en stelt ook dat hij geschrokken is van de toon van het
besluit van het besluit van het college van Lint.
De burgemeester van Lint, geeft aan dat het college van burgemeester en schepenen enkel
wilde aandringen op een snelle voortgang van het dossier, maar dat men niet van zin is om
deze voorwaarden hard door te drijven. Men zal de financiele toezegging niet
achterhouden als het gebouw later wordt opgelevert.
Ook de burgemeester van Zandhoven betreurt de oncollegiale houding van de gemeente
Lint. Alle gemeenten blijven het komende jaar instaan voor het onderhoud van hun eigen
kazernes, dan is het extra spijtig dat Lint de verantwoordelijkheid voor de verbouwing en
inrichting niet op zich neemt en dit opnieuw afschuift naar Brandweer Zone Rand.
De burgemeester van Wuustwezel sluit zich aan bij deze standpunten. Brandweer Zone
Rand heeft heel grote inspanningen gedaan in Lin om de brandweervrijwilligers tegemoet
komen. Dit was een zeer moeilijk dossier binnen Brandweer Zone Rand, maar de
burgemeesters hebben in hun houdanigheid binnen Brandweer Zone Rand hun
verantwoordelijkheid in dit dossier opgenomen. Dit maakt de houding van Lint in dit
dossier is extra betreurenswaardig.
De burgemeester van Brecht vraagt of het uberhaupt mogelijk is om aan de voorwaarden
van de gemeente Lint te voldoen? De voorzitter antwoordt dat onze diensten direct
kunnen beginnen werken, maar gaat ervan uit dat de gemeente Lint inschikkelijk zal zijn in
dit dossier. De burgemeester van Lint bevestigt dat de gemeente Lint inschikkelijk zal zijn
en de voorwaarden niet zal hard maken.
Verschillende burgemeesters vragen de het college van burgemeester en schepenen van
de gemeente Lint om alsnog na te denk over de houding, de financiering van dit dossier en
de solidariteit binnen Brandweer Zone Rand.
Alle gemeenten die eigenaar zijn van een kazerne blijven deze onderhouden en stellen hun
kazerne ter beschikking voor 1 symbolische euro. In deze context is de houding van de
gemeente Lint onbegrijpelijk voor de burgemeester van Malle
Stemming
12 stemmen voor
4 onthoudingen (burgmeesters van Wuustwezel, Zandhoven, Brecht en Boechout)
Besluit
Artikel 1

Het zoneraad aanvaardt de 35.000 euro van de gemeente Lint, maar gaat niet
akkoord met de voorwaarden die gesteld worden in het besluit van het college
van burgemeester en schepenen van Lint
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Artikel 2

De zoneraad beslist om het saldo van 10.342,28 euro aan kosten die de
vriendenkring van Lint voorlopig niet te betalen, aangezien de tussenkomst van
de gemeente Lint ontoereikend is.

Artikel 3

De zoneraad geeft toestemming aan projectleider Francis Van de Sande om
verdere investeringen uit te voeren binnen de kredieten van de
begrotingswijziging 2016 van Brandweer Zone Rand.

Bijlage
• Mail Koen Metsu, 13 oktober 2016
• Collegebesluit van de gemeente Lint dd 3 oktober 2016
Afschrift
Aan
Projectleider Francis Van de Sande
Financiële dienst
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