ZONERAAD van 26 oktober 2018
Burgemeester van de gemeente

Aanwezigheid

Boechout

Koen T’Sijen

Verontschuldigd

Borsbeek

Dis Van Berckelaer

Aanwezig

Brasschaat

Koen Verberck

Ambtshalve ontslag

Brecht

Luc Aerts

Verontschuldigd

Edegem

Koen Metsu

Verontschuldigd

Essen

Gaston Van Tichelt

Aanwezig

Hove

Koen Volckaerts/ wnd Gerda
Lambrecht

Aanwezig met uitzondering van
punt 5.13.

Kalmthout

Lukas Jacobs

Verontschuldigd

Kapellen

Dirk Van Mechelen

Verontschuldigd

Kontich

Bart Seldeslachts, voorzitter

Aanwezig

Lint

Harry Debrabandere

Aanwezig

Malle

Harry Hendrickx, ondervoorzitter

Aanwezig

Mortsel

Erik Broeckx

Verontschuldigd

Ranst

Lode Hofmans

Verontschuldigd

Schilde

Dirk Bauwens

Aanwezig

Schoten

Maarten De Veuster

Aanwezig

Stabroek

Rik Frans

Aanwezig

Wommelgem

Frank Gys

Aanwezig

Wuustwezel

Dieter Wouters

Aanwezig

Zandhoven

Luc Van Hove

Aanwezig

Zoersel

Liesbeth Verstreken

Aanwezig

Waarnemend secretaris

Danny Van Oeckel

Aanwezig

zonecommandant

Erik Janssen

Aanwezig

Waarnemend
zonecommandant

Katrien De Maeyer

Aanwezig

Locatie:
Aanvang:

IGEAN, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem
09.00 uur - Einde: 11.00 uur

Tijdens de zitting wordt Koen Volckaerts, Burgemeester Hove, vervangen door wnd Burgemeester
Gerda Lambrecht. Voor het tuchtdossier onder punt 5.13 verlaat zij de zitting.

Fusie van kracht!

www.brandweerzonerand.be
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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 28
september 2018 zonder opmerkingen.

Bijlage
Ontwerpnotulen zoneraad van 28 september 2018
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Voorzitter

1

Ter ondertekening

Zonecommandant

1

Ter ondertekening

Secretariaat

1

Dossiervorming

Zoneraad 26 oktober 2018 - Notulen

pagina 3 van 12

2

Financiën

2.1 Goedkeuring begrotingswijziging 2018/02 gewone- en buitengewone dienst
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 20 juli 2017 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak
van de begroting van de hulpverleningszones voor 2018 en de bijhorende
begrotingswijzigingen
Feiten en context
De krijtlijnen van het ontwerp van begrotingswijziging 2018/02 werden goedgekeurd op het
zonecollege van 31 augustus 2018. Eveneens werd dit ontwerp voorgesteld op de zoneraad van 28
september 2018. Het definitief ontwerp van begrotingswijziging 2018/02 werd goedgekeurd door
het zonecollege op 12 oktober 2018.
Argumentatie
De begrotingscommissie bestaande uit de zonevoorzitter, de waarnemend zonecommandant en de
bijzonder rekenplichtige, bracht op 12 oktober een gunstig advies uit over deze begrotingswijziging.
Rekening houdend met de gemeenteverkiezingen van oktober 2018 en de geringe impact van
voorliggende begrotingswijziging werden de formele informatievergaderingen voor de algemeen - en
financieel directeurs alsook de gemeenteraadsleden vervangen door een mondeling toelichting op
eenvoudige vraag.
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Financiële implicatie

Besluit
Artikel 1

De zoneraad keurt de voorliggende begrotingswijziging 2018/02 gewone en
buitengewone dienst goed.

Bijlagen
● Begrotingswijziging 2018/2 – cijfermateriaal
● Motivatienota begrotingswijziging 2018/02
● Advies van de begrotingscommissie bij de begrotingswijziging 2018/02 gewone- en
buitengewone dienst
Afschrift
Aan

Aantal Actie

Financiële dienst

1

Voor uitvoering en dossiervorming

Bijzonder rekenplichtige

1

Voor uitvoering

Provinciegouverneur

1

Ter goedkeuring
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2.2 Begroting 2019 - Goedkeuring van de hoofdlijnen - Vaststellen verdere stappen.
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 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak
van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende
begrotingswijzigingen
Feiten en context
Bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode zal er een meerjarenbeleidsplan goedgekeurd moeten
worden. Momenteel worden de voorbereidingen voor dit meerjarenbeleidsplan getroffen met zowel
interne als externe stakeholders om zo tot een gedragen voorstel te komen.
In afwachting van dit beleidsplan, maken we voorlopig een begroting op voor 2019 die gebaseerd is
op de hoofdlijnen van de begroting van 2018.
Het voorliggende begrotingsvoorstel 2019 geeft maximaal invulling aan de ons opgelegde taken. Een
heel aantal strategische keuzes mét financiële impact moeten nog steeds gemaakt worden :
● Afstemming van de brandweerwerking op 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 grond (en gebouw) voor een nieuw zonaal kantoor
● Ontwikkeling van de brandweerpost in Schilde
● Overdracht van de onroerende goederen
● Beheer van gebouwen en de uitbouw van een facilitair systeem
● ...
Conform de oorspronkelijke overeenkomst tussen de prezone en de gemeenten van 3/10/2014
inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten, moet de verdeelsleutel
herberekend worden op basis van actuele (= laatst gekende gegevens 1/1/2018) cijfers van zowel
bevolkingsaantal als kadastraal inkomen waarbij het aantal inwoners voor 75% weegt en het totaal
K.I. per gemeente voor 25% meegenomen wordt in de berekening. Het totaal bedrag aan
gemeentelijke dotaties wordt jaarlijks met 2% verhoogd.
Dit jaar echter, hebben we via de FOD Financiën (algemene directie statistiek) bericht gekregen dat
de publicatie bodembezetting met o.a. de K.I.’s per gemeente vertraging hebben opgelopen en
denkelijk pas tegen eind november 2018 bekend gemaakt zullen worden.
We zijn dus niet in de mogelijkheid om de correcte verdeelsleutel toe te passen.
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Argumentatie
Om die reden hebben wij ervoor geopteerd om de Begroting 2019 op te maken met inachtneming
van de 2% verhoging maar met dezelfde verdeelsleutel als Begroting 2018 met dien verstande dat
deze verdeelsleutel in de Begrotingswijziging 2019 zal aangepast worden op basis van de actuele
cijfers.
In principe zou een begrotingsvoorstel de middelen moeten voorzien om te kunnen voldoen aan de
Wet op de civiele veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten. Op het ogenblik van opmaak begroting
2019 besteedt de waarnemende zonale staf vrijwel alle capaciteit aan het werken aan een zonale
structuur waarbinnen de bedrijfsvoeringsprocessen tot volle ontwikkeling kunnen komen. Het
‘bouwen’ aan onze organisatie gaat nog steeds gepaard met groeipijnen.
De concrete uitwerking van het zonale beleid wordt voorzien in de 2de helft 2019 en de mogelijke
financiële impact ervan zal voorzien worden in de begrotingswijziging (+/- september 2019). Op dat
ogenblik beschikken we ook over het resultaat van rekening 2018.
Met betrekking tot de ziekenwagendienst in Malle en Wuustwezel wordt gevraagd naar de visie op
de ziekenwagens in onze zone. De toekomst van de ziekenwagens wordt opgenomen in de discussie
over het meerjarenbeleidsplan voor volgende legislatuur.
Voor wat de oude voertuigen betreft, licht kapt. Vanderzwalm toe dat een aantal voertuigen via een
veiling verkocht zullen worden, drie voertuigen werden verkocht aan Campus Vesta en zullen daar
gebruikt worden voor opleidingen, andere voertuigen werden geruild voor wrakken die gebruikt
zullen worden voor oefeningen technische hulpverlening en tot slot krijgen er ook voertuigen een
tweede leven als oefenvoertuig voor de momenten waarop onze mensen naar Campus Vesta gaan
oefenen. Hierdoor moeten de operationele voertuigen niet langer meegenomen worden en moeten
we ook niet in alle posten reserve voertuigen behouden.
Omtrent de opgenomen leningen stelt de bijzonder rekenplichtige dat de leninglast waar
oorspronkelijk van uit gegaan werd, er nog altijd niet is omdat men wanneer het niet nodig was, de
voorziene leningen ook niet opgenomen heeft. De schuldgraad is dus aanzienlijk lager dan
oorspronkelijk voorzien.
Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel, maakt zich zorgen over de volgorde van de
besluitvorming omdat nu het budget voor 2019 ter goedkeuring voorligt en dit budget gezien de
leningen die voorzien worden, ook een impact heeft op de volgende jaren. Via het beleidsplan dat zo
snel mogelijk voorgelegd wordt, kan dit eventueel nog bijgestuurd worden.
Luc van Hove, burgemeester van Zandhoven, merkt op dat heel de discussie over de onroerende
goederen nog gevoerd moet worden en dat het grote hangijzer is dat veel geld gaat kosten. Hij
maakt zich dan ook zorgen over de beheersbaarheid van de dotaties.
Dirk Bauwens, burgemeester van Schilde, sluit zich aan bij de bekommernissen naar de toekomst,
vooral het feit dat steeds meer eigen middelen ingezet moeten worden, waar de financiering door
de federale overheid achter blijft.
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Deze problematiek wordt door Netwerk Brandweer aangekaart bij de federale overheid, het kan niet
dat zij de meerkost van hun besluiten niet betalen en zelfs hun bijdrage niet indexeren.
Luc van Hove, burgemeester van Zandhoven, merkt op dat niet alle voorziene middelen ook
noodzakelijk uitgegeven moeten worden, maar ze wel voorzien moeten worden om de continuïteit
te garanderen. Er moet rekening mee gehouden worden dat er heel laag gestart werd en deze
dotaties met uitzondering van de indexering behouden bleven.
Maarten de Veuster, burgemeester van Schoten, merkt op dat er een grote lening voorzien wordt.
De voorzitter stelt dat al deze zaken meegenomen worden in de opmaak van het
meerjarenbeleidsplan dat in de volgende maanden vorm moet krijgen.
Financiële implicatie
In presentatie worden de details van het voorstel toegelicht.
De personeelsbudgetten werden aangepast aan de ‘zekerheden’ qua aanwerving waarover we
vandaag beschikken. Mogelijke bijkomende aanwervingen zullen hun impact pas hebben na de
begrotingswijziging 2019.
Tot slot voorzien we opnieuw (herneming 2018) de aankoop van een grond voor het nieuwe zonaal
kantoor en wordt ook de ontwikkeling van een nieuwe brandweerpost in Schilde hernomen.
Belangrijk om vast te stellen is dat de dotaties nog net voldoende zijn om de kosten op gewone
dienst te dekken. Dit betekent dat voor alle investeringen geleend moet worden.
Besluit
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5

De zoneraad neemt kennis van het voorstel van begroting 2019.
De zoneraad keurt de hoofdlijnen waarop dit voorstel gebaseerd is goed.
Het voorstel wordt toegelicht aan de gemeenteraadsleden op één zitting in de week
van 12 november 2019.
In de zoneraad van 30 november 2018 wordt het voorstel definitief behandeld.
Na de definitieve goedkeuring in de raad van 30 november zal de de begroting aan
de gemeentebesturen overgemaakt worden.

Bijlagen
● Begrotingsvoorstel 2019 gewone en buitengewone dienst
● Ontwerp advies van de begrotingscommissie over het begrotingsvoorstel 2019
Afschrift
Aan

Aantal Actie

Financiële dienst

1

Voor dossier en voor gevolg

Bijzondere rekenplichtige

1

Voor gevolg

Secretariaat

1

Voor organisatie van de infovergaderingen
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3

HR

3.1 Aanstelling controle-arts - verminderde prestaties wegens medische redenen
informatief

meningsvormend

x

besluitvormend

Juridische context
● Boek 9 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het statuut van het operationeel
personeel - Titel 1, art 234: de raad stelt een onafhankelijk en onpartijdige medische
controledienst aan om controle uit te voeren op de afwezigheid ten gevolge van ziekte of
ongeval.
● Boek 9 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het statuut van het operationeel
personeel - Titel 1, art 239 ivm verminderde prestatie wegens medische redenen: na een
ononderbroken afwezigheid wegens ziekte van ten minste dertig kalenderdagen kan een
personeelslid vragen om zijn functie uit te oefenen in het kader van verminderde prestaties
wegens medische redenen om zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme. De
beoordeling van de medische toestand en de toekenning van de verminderde prestaties
wegens medische redenen wordt verzekerd door een controlearts van de medische
controlearts zoals bedoeld in art 234.
Feiten en context
Na een afwezigheid wegens ziekte van een operationeel personeelslid van meer dan 30
kalenderdagen, vraagt betrokkene om opnieuw te werken. Hij heeft hiervoor een toestemming van
de arbeidsgeneesheer.
Ingevolge art 239/1 van het administratief statuut kan de toekenning van verminderde prestaties
wegens medische redenen enkel verzekerd worden door een controlearts.
Argumentatie
In de verschillende posten zijn er overeenkomsten met diverse arbeidsgeneeskundige diensten die
dateren van voor de zonevorming. Daardoor is momenteel nog geen onafhankelijke en onpartijdige
controledienst aangesteld voor Brandweer Zone Rand.
Voor de definitieve aanduiding van een onafhankelijke en onpartijdige controledienst is een
procedure en onderzoek conform de wetgeving op overheidsopdrachten nodig, wat op korte termijn
niet haalbaar is.
Om het operationeel personeelslid toe te laten met verminderde prestaties wegens medische
redenen te laten werken is een tijdelijke aanduiding van een controlearts nodig.
Op het moment van de zitting is er nog geen concreet voorstel. Daarom verzoekt de wnd
zonecommandant de raad om deze bevoegdheid te delegeren in die mate dat het college
gedelegeerd wordt om uit de bij de gemeente actieve controleartsen een controlearts aan te duiden.
Financiële implicatie
/
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Besluit
Artikel 1

De zoneraad geeft het college de opdracht om, om dit dossier op redelijke termijn te
kunnen behandelen, als controle-arts voor dit dossier één van de artsen aan te stellen
die momenteel al actief zijn bij één van de gemeentebesturen van Brandweer Zone
Rand.

Bijlagen
/
Afschrift
Aan

Aantal

Actie

Coördinator HR

1

Voor kennisneming

Personeelsdienst

1

Voor dossier en voor gevolg
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4

Volgend overleg

De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op vrijdag 30 november
2018 om 09u00 in de kantoren van IGEAN.
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BESLOTEN ZITTING
5

HR
Namens de zoneraad van Brandweer Zone Rand

Danny Van Oeckel
Wnd secretaris
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Bart Seldeslachts
Voorzitter
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