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OPENBARE ZITTING
Behandeling van het spoedeisend agendapunt “Beëindigen contract deskundige
boekhouding”
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

In overeenstemming met artikel 46 van de wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en
het huishoudelijk reglement van de zoneraad van Brandweer Zone Rand legt de zonevoorzitter de
behandeling van bijgevoegd -spoedeisend- agendapunt voor.
Stemming
De volgende burgemeesters zijn aanwezig en stemden als volgt over de behandeling van het
spoedeisend agendapunt
•

Dis Van Berckelaer

ja

•

Koen Verberck

ja

•

Luc Aerts

ja

•

Koen Metsu

ja

•

Koen Volckaerts

ja

•

Lukas Jacobs

ja

•

Bart Seldeslachts

ja

•

Harry Debrabandere

ja

•

Harry Hendrickx

ja

•

Dirk Bauwens

ja

•

Maarten De Veuster

ja

•

Rik Frans

ja

•

Dieter Wouters

ja

•

Luc Van Hove

ja

•

Liesbeth Verstreken

ja

Besluit met unanimiteit
Artikel 1

De zoneraad besluit om het spoedeisend agendapunt te behandelen.

Afschrift
Aan

Personeeldienst
Financiële dienst

Aantal

Voor kennisneming

1
1
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1

Verslag van de vorige vergadering
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

…

Besluit met unanimiteit
Artikel 1

2

Het verslag van de vergadering van 23 december 2016 wordt goedgekeurd.

Logistiek

2.1 Goedkeuring aankoop bostankwagen post Essen
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
In de begroting van 2017 is de aanschaf van een nieuwe bostankwagen voor de post Essen voorzien.
In het opgestelde materieelplan worden een aantal voertuigtypes omschreven om aldus uniformiteit
te creëren over alle posten binnen Zone Rand. De bostankwagen 4000 liter 4x4 is een wagen die
behoort tot de categorie ‘specialistisch materieel’. Op de shortlist van de FOD Binnenlandse Zaken is
er momenteel geen bostankwagen 4000 liter 4x4 beschikbaar. Brandweer Zone Rand voerde
evenwel in 2016 een aanbesteding uit waarbij de opdrachtgever zich de mogelijkheid behoudt om in
een periode van 1 jaar na de gunning, opnieuw te kunnen toewijzen aan de inschrijver die door het
opdrachtgevend bestuur werd weerhouden.
Argumentatie
Door de talrijke aanwezigheid van natuurgebieden dienen de brandweerposten in het noorden van
Zone Rand te beschikken over 4x4 blusvoertuigen. De bostankwagen 4000 liter 4x4 vormt hierbij het
basisvoertuig om zowel de manschappen als het bluswater op een veilige en performante wijze te
kunnen inzetten.
De post Essen beschikt over een bosbrandvoertuig (Mercedes Unimog - bouwjaar 1975) dat volledig
is afgeschreven en niet meer voldoet aan de huidige verwachtingen op vlak van capaciteit en
veiligheid.
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Voor de aankoop werd in 2016 een bijzonder bestek opgesteld (referentie 2016/004) waarbij werd
gekozen voor een open offerteaanvraag conform de wetgeving. In zitting van de zoneraad van 26
augustus 2016 werd de opdracht voor de levering van 2 bostankwagens gegund aan de firma Comet
NV, Chaussée de Perwez 301, 5003 Namen voor een totaalbedrag van € 444.470,85 excl. btw of
€ 537.809,73 incl. btw.
In het opgestelde bestek werd opgenomen dat de opdrachtgever zich de mogelijkheid behoudt om in
een periode van 1 jaar na de gunning, opnieuw te kunnen toewijzen aan de inschrijver die door het
opdrachtgevend bestuur is weerhouden. Dit gebeurt op afroep en is een vrije keuze van de
opdrachtgever. Desgevallend zal de juiste prijsbepaling opnieuw bepaald worden.
Op 4 januari 2017 bevestigt de firma Comet nv dat de prijs voor een voertuig inclusief belading nog
steeds ongewijzigd is en € 222.235,43 exclusief btw of € 268.904,87 inclusief btw bedraagt.
Financiële implicatie
In de begroting van 2017 is de aankoop van een bostankwagen voorzien. Het beschikbare budget
bedraagt € 276.000 inclusief btw.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1

Goedkeuring wordt gehecht aan de aankoop van een bostankwagen in het kader van de
open offerteaanvraag met referentie 2016/004. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in de begroting 2017.

Artikel 2

De opdracht wordt gegund aan de firma Comet NV, Chaussée de Perwez 301, 5003
Namen voor een totaalbedrag van € 222.235,43 exclusief btw of € 268.904,87 inclusief
btw.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde
diensten.

Afschrift
Aan

Lokaal commandant Essen
Stagiair Kapitein Brasschaat
Projectcoördinator Logistiek
Financiële dienst

2.2

Aantal

Voor kennisneming

1
1
1
1

X

Voor dossier

Voor gevolg

X
X
X

Goedkeuring bestek aankoop dienstkledij Brandweer Zone Rand
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

X

financiële consequenties

Beknopte omschrijving van het agendapunt
Goedkeuring bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor levering van dienstkledij voor
Brandweer Zone Rand.
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.
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•

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
In 2016 gebeurde de aankoop van de dienstkledij door elke post apart op diverse (lokale)
investeringsposten en bij verschillende leveranciers waardoor uniformiteit en schaalvoordelen
moeilijk te verwezenlijken waren. Bovendien vergde dit heel wat lokale capaciteit.
Door een gezamenlijk budget in 2017 is er meer opportuniteit voor uniformiteit en zonale slagkracht.
Voor de aankoop van de dienstkledij voor Brandweer Zone Rand werd een bijzonder bestek
opgesteld waarbij werd gekozen voor een open offerteaanvraag conform de wetgeving. Er werd
gekozen voor een raamovereenkomst waarbij gedurende een periode van 4 jaar de hoofdlijnen, de
rechten en verplichtingen voor deze opdracht zijn vastgelegd.
Argumentatie
Persoonlijke uitrusting is van primordiaal belang voor de brandweermannen. Naast de
interventiekledij, (veiligheids-)helmen, beschermingshandschoenen, (brand)schoenen dient elke
brandweerman voorzien te worden van enkele sets dienstkledij. Deze worden gebruikt bij
interventies, oefeningen, opleidingen, dienstopdrachten, … Hiervoor voorzien wij de komende jaren
een groeipad waarbij we willen starten om elke brandweerman van onze Zone te voorzien van 1 set
(zonale) dienstkledij.
De raming over een periode van 4 jaar bedraagt € 347.107 exclusief btw of € 420.000 inclusief btw.
Per jaar wordt de aankoop van een 400-tal sets dienstkledij voorzien wat neerkomt op een jaarlijkse
raming van € 86.777 exclusief btw of 105.000 inclusief btw.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze een open offerteaanvraag.

Artikel 2

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nummer 2016/012 en de raming voor
de opdracht “raamcontract levering dienstkledij”, opgesteld door Brandweer Zone Rand.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming over een periode van 4 jaar bedraagt € 347.107 exclusief btw of € 420.000
inclusief btw. Per jaar wordt de aankoop van een 400-tal sets dienstkledij voorzien wat
neerkomt op een jaarlijkse raming van € 86.777 exclusief btw of 105.000 inclusief btw.

Artikel 3

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 14 maart 2017 om 14.00 uur.

Artikel 4

De uitgaven voor deze opdracht is voorzien in de begroting van 2017 en is te voorzien in
de begroting van 2018, 2019 en 2020.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt voor verder gevolg overgemaakt aan de bevoegde
diensten.
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Bijlagen
•

Bijzonder bestek met besteknummer 2016/012 voor de overheidsopdracht voor levering met als
voorwerp “raamcontract levering dienstkledij”.

Afschrift
Aan

Aantal

Stagiair Kapitein Brasschaat
Financiële dienst

3

Voor kennisneming

1
1

Voor dossier

Voor gevolg

X
X

Opbouw organisatie

3.1 Goedkeuring personeelsformatie voor niet-operationeel personeel financiële
dienst
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

Juridische grond
•

Rechtpositieregeling voor niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand. Titel II.
Personeelsformatie.

Feiten en context
Het zonaal organogram voor het niet-operationeel personeel moet aangepast worden aan de
werkelijke nood van de functie hoofd financiën (A1a-A3a). Hierdoor moet de personeelsformatie
worden aangevuld.
De huidige personeelsformatie van de financiële dienst bestaat momenteel uit:
•

Deskundige boekhouding B niveau

•

Administratief medewerker C niveau

Dit personeelsbestand is dus zuiver operationeel georiënteerd, en is dus niet werkzaam op
strategisch niveau.
Argumentatie
Een dienst financiën is méér dan een boekhouding voeren. Het is niet alleen nodig dat een goed
overzicht op de boekhouding gebeurt en dat de financiële processen – zowel wat betreft uitgaven als
inkomsten – goed verlopen. Voor een goed financieel beheer is het noodzakelijk dat ingezet wordt
op een goede financiële planning, op technieken van meerjarenplanning en goed budgetbeheer, op
interne controle en daaruit de nodige feedback en conclusies trekken, de ontwikkeling van
transparante financiële processen, enz.
Dit betekent dat er nood is aan een functie die ook een op strategisch niveau handelt.
Strategisch handelen, houdt immers in dat een visie wordt ontwikkeld, dat doelstellingen op
financieel vlak worden gesteld en gemonitord in hun realisatiegraad, dat financiële
planningstechnieken worden beheerst die leiden tot efficiëntie verhogende maatregelen, enz.
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Door de instelling van een functie hoofd financiën wordt dan ook een efficiënter lopende organisatie
beoogt, waar met de beschikbare middelen het hoogste rendement wordt gehaald.
Het functieprofiel werd opgemaakt volgens de lokale zonale noden.
Financiële implicatie
Loonschaal A1a-A3a (1 voltijdse betrekking – contractueel – onbepaalde duur) is voorzien in het
budget 2017.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1

De personeelsformatie en organogram voor het niet-operationeel personeel wordt
goedgekeurd en aangepast zoals hieronder beschreven wordt:
Personeelsformatie niet-operationeel personeel vanaf februari 2017
Functie

Aantal FTE

Graad

Betrekking

In te vullen

Team Financiën
Administratief
medewerker

1

C1-C3

Contractueel

Ingevuld contract
onbepaalde duur

Boekhouder

1

B1-B3

Contractueel

Ingevuld contract
onbepaalde duur

Hoofd financiën

1

A1a-A3a

Contractueel

Vacature contract
onbepaalde duur

Afschrift
Aan

Aantal

Personeelsdienst

Voor kennisneming

Voor dossier

1

Voor gevolg

X

3.2 Goedkeuring functieprofiel en openverklaring vacature hoofd financiën
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

Juridische grond
•

Rechtpositieregeling voor niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand. Hoofdstuk II De
aanwerving.

•

Selectieprocedure niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand.

Feiten en context
In het zonaal organogram wordt de functie hoofd financiën (A1a-A3a) voorzien. Deze zou met 1 VTE
ingevuld worden.
De huidige bezetting van de financiële dienst bestaat momenteel uit:
•

Bijzondere rekenplichtig, mandaatfunctie 1 dag per week

•

Deskundige boekhouding B-niveau
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•

Administratief medewerker C-niveau
Dit personeelsbestand is dus zuiver operationeel georiënteerd, en is dus niet werkzaam op
strategisch niveau.
Argumentatie
Een dienst financiën is méér dan een boekhouding voeren. Het is niet alleen nodig dat een goed
overzicht op de boekhouding gebeurt en dat de financiële processen – zowel wat betreft uitgaven als
inkomsten – goed verlopen. Voor een goed financieel beheer is het noodzakelijk dat ingezet wordt
op een goede financiële planning, op technieken van meerjarenplanning en goed budgetbeheer, op
interne controle en daaruit de nodige feedback en conclusies trekken, de ontwikkeling van
transparante financiële processen, enz.
Dit betekent dat er nood is aan een functie die ook op strategisch niveau handelt.
Strategisch handelen, houdt immers in dat een visie wordt ontwikkeld, dat doelstellingen op
financieel vlak worden gesteld en gemonitord in hun realisatiegraad, dat financiële
planningstechnieken worden beheerst die leiden tot efficiëntie verhogende maatregelen, enz.
Door de instelling van een functie hoofd Financiën wordt dan ook een efficiënter lopende organisatie
beoogt, waar met de beschikbare middelen het hoogste rendement gehaald wordt.
Het functieprofiel werd opgemaakt volgens de lokale zonale noden.
Financiële implicatie
Loonschaal A1a-A3a (1 voltijdse betrekking – contractueel – onbepaalde duur) is voorzien in het
budget 2017.
Besluit met unanimiteit
Artikel 1

Het functieprofiel hoofd financiën wordt goedgekeurd.

Artikel 2

De vacature voor hoofd financiën wordt open verklaard.

Artikel 3

De selectie van kandidaten zal gebeuren zoals beschreven in het selectiereglement
bijgevoegd aan de rechtspositieregeling van Zone Rand.

Artikel 4

De selectiecommissie zal bestaan uit minstens drie leden waaronder minimaal de
bijzondere rekenplichtige en de projectleider HR.

Bijlagen
•

Functieprofiel hoofd financiën

Afschrift
Aan

Personeelsdienst

Aantal

Voor kennisneming

1
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BESLOTEN ZITTING

OPENBARE ZITTING
5

Varia

5.1 Kennisname datum en organisatie Zonefeest Brandweer Zone Rand
Een groep mensen heeft zich beschikbaar gesteld als feestcomité voor Brandweer Zone Rand. In lijn
van de babyborrel willen zij een evenement organiseren waarop gepensioneerde brandweermannen
worden gevierd en nieuwe stagiaires en medewerkers van Brandweer Zone Rand worden
voorgesteld. Het is ook een gelegenheid voor op rust gestelde brandweermensen om elkaar te
ontmoeten.
Het is belangrijk dat onze brandweermannen en medewerkers zich niet alleen verbonden voelen met
hun lokale brandweerpost, maar ook met Brandweer Zone Rand. Bovendien wil Brandweer Zone
Rand ook het menselijke aspect van brandweerwerk niet vergeten en brandweermannen die na een
jarenlang engagement op pensioen gaan op een gepaste manier bedanken en huldigen. Een
evenement zoals dit kan dit voornemen vormgeven.
Daarom besliste het zonecollege budget te voorzien voor de organisatie van een evenement voor de
medewerkers. Aangezien geen enkele zaal in de regio op dat moment vrij is, heeft men na overleg
met het zonecollege en de Technische Commissie de zaal “De Boomgaard” in Ranst vastgelegd op 4
maart 2017.
Er zal aan de mensen die zich inschrijven een kleine bijdrage gevraagd worden.
De gepensioneeerden van de posten zullen gevierd worden en eventueel kan de burgemeester
hierbij betrokken worden.

Openbaar verslag - Zoneraad 27 januari 2017

Pagina 10 van 14

6

Bestuurlijke zaken

6.1 Samenstelling van het zonecollege van Brandweer Zone Rand
Informatief

X

meningsvormend

besluitvormend

Juridische grond
•

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en in het bijzonder art. 55 en volgenden:
Afdeling III. - Het College van de hulpverleningszone
Art. 55. Het college is proportioneel samengesteld uit leden die door de raad onder zijn
leden werden gekozen.
Art. 56. De zonecommandant neemt deel aan de vergaderingen van het college met
raadgevende stem.
Art. 57. De verkiezing gebeurt tijdens de eerste bijeenkomst van de zoneraad bij geheime
stemming en bij volstrekte meerderheid van de stemmen. De kandidaten die de meeste
stemmen behaald hebben, worden verkozen als leden van het college.
Het college wijst zijn voorzitter aan. In geval van staking van stemmen wordt de
voorkeur gegeven zoals hierna bepaald:
1° aan de kandidaat die, op de dag van de verkiezing reeds lid van het college is.
Wanneer twee of meer kandidaten zich in deze omstandigheden bevinden, wordt de
voorkeur gegeven aan diegene die het langst zonder onderbreking in het college zetelt;
2° aan de kandidaat die lid was van het voorafgaand college. Wanneer twee of meer
kandidaten zich in deze omstandigheden bevinden, wordt de voorkeur gegeven aan
diegene die zijn mandaat het langst zonder onderbreking heeft uitgevoerd, en ingeval
van gelijkheid van duur, aan de kandidaat wiens mandaat meest recent beëindigd is;
3° aan de kandidaat die, zonder de leeftijd van zestig jaar bereikt te hebben, de oudste
is;
4° aan de jongste kandidaat wanneer alle kandidaten de leeftijd van zestig jaar bereikt
hebben. Het mandaat van lid van het college loopt vanaf de dag na de verkiezing
bedoeld in het eerste lid. In geval van afwezigheid of verhindering wordt het lid van het
college vervangen met toepassing van de bepalingen voorzien in het huishoudelijk
reglement bedoeld in artikel 59.

•

De beslissing van het zonecollege van 2 januari 2015 waarin het aantal leden van het zonecollege
werd vastgesteld op 6 personen.

Feiten en context
De hulpverleningszone Brandweer Zone Rand heeft er twee jaar werking op zitten.
Voorzitter Koen Metsu geeft aan dat nieuwe verantwoordelijkheden een ernstige claim leggen op
zijn agenda en geeft aan dat de combinatie van verschillende ambten moeilijk is. Koen Metsu geeft
ook aan dat het naar betrokkenheid en draagvlak positief is dat er na 2 jaar een nieuwe
samenstelling van het zonecollege tot stand komt. Koen Metsu wenst zich daarom laten vervangen in
het zonecollege en afstand te doen van het voorzitterschap.
Ook Dirk Van Mechelen wenst zich te laten vervangen in het het zonecollege.
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Argumentatie
De bepalingen in de wet op de civiele veiligheid geven enkel de gang van zaken aan bij een nieuwe
samenstelling. Het is volgens onze toezichthoudende overheid aangewezen om een vervanging of
vernieuwing van het zonecollege en de voorzitting te baseren op deze bepalingen.
De zoneraad dient het zonecollege proportioneel samen te stellen. Vervolgens kiest het zonecollege
in zijn midden een voorzitter. Tot de aanstelling van een nieuwe voorzitter blijft de huidige voorzitter
in functie.
Stemming
Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van het eerste lid van
het zonecollege;
Gelet op de kandidatuurstelling van: Dis Van Berckelaer;
Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld aan de raadsleden waarbij gevraagd wordt om 1 stem uit te
brengen;
15 stembiljetten worden overhandigd aan de voorzitter;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
•

0 nietige stembiljetten;

•

0 blanco stembiljetten;

•

15 geldige stembiljetten;

De op deze 15 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
•

Dis Van Berckelaer: 15 stemmen;

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van het tweede lid van
het zonecollege;
Gelet op de kandidatuurstelling van: Koen Verberck;
Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld aan de raadsleden waarbij gevraagd wordt om 1 stem uit te
brengen;
15 stembiljetten worden overhandigd aan de voorzitter;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
•

0 nietige stembiljetten;

•

0 blanco stembiljetten;

•

15 geldige stembiljetten;

De op deze 15 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
•

Koen Verberck : 15 stemmen;

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van het derde lid van
het zonecollege;
Gelet op de kandidatuurstelling van: Bart Seldeslachts;
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Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld aan de raadsleden waarbij gevraagd wordt om 1 stem uit te
brengen;
15 stembiljetten worden overhandigd aan de voorzitter;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
•

0 nietige stembiljetten;

•

0 blanco stembiljetten;

•

15 geldige stembiljetten;

De op deze 15 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
•

Bart Seldeslachts: 15 stemmen;

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van het vierde lid van
het zonecollege;
Gelet op de kandidatuurstelling van: Gaston Van Tichelt;
Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld aan de raadsleden waarbij gevraagd wordt om 1 stem uit te
brengen;
15 stembiljetten worden overhandigd aan de voorzitter;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
•

0 nietige stembiljetten;

•

0 blanco stembiljetten;

•

15 geldige stembiljetten;

De op deze 15 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
•

Gaston Van Tichelt: 15 stemmen;

Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van het vijfde lid van
het zonecollege;
Gelet op de kandidatuurstelling van: Lode Hofmans;
Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld aan de raadsleden waarbij gevraagd wordt om 1 stem uit te
brengen;
15 stembiljetten worden overhandigd aan de voorzitter;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
•

0 nietige stembiljetten;

•

0 blanco stembiljetten;

•

15 geldige stembiljetten;

De op deze 15 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
•

Lode Hofmans: 15 stemmen;
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Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van het zesde lid van
het zonecollege;
Gelet op de kandidatuurstelling van:
•

Harry Hendrickx;

Er worden 15 stembiljetten uitgedeeld aan de raadsleden waarbij gevraagd wordt om 1 stem uit te
brengen;
15 stembiljetten worden overhandigd aan de voorzitter;
De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:
•

0 nietige stembiljetten;

•

0 blanco stembiljetten;

•

15 geldige stembiljetten;

De op deze 15 geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:
•

Harry Hendrickx: 15 stemmen;

Gelet op de uitslag van de stemming;

Besluit
Artikel 1

Volgende burgemeesters worden verkozen tot lid van het zonecollege:
•

Dis Van Berckelaer

•

Koen Verberck

•

Bart Seldeslachts

•

Gaston Van Tichelt

•

Lode Hofmans

•

Harry Hendrickx

Afschrift
Aan

Zonesecretaris
Provinciegouverneur

7

Aantal

Voor kennisneming

1
1

X

Voor dossier

Voor gevolg

X

X

Volgend overleg

De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op vrijdag 24 februari
2017 om 9u00 in de kantoren van intercommunale IGEAN.
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