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OPENBARE ZITTING
1

Spoedeisend agendapunt

1.1 Behandeling van het spoedeisend agendapunt “Openverklaring van een
tijdelijke functie van administratief medewerker – met onmiddelijke
indienstneming”
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
Koen Verberck
Luc Aerts
Gaston Van Tichelt
Koen Volckaerts
Dirk Van Mechelen
Bart Seldeslachts
Harry Debrabandere
Harry Hendrickx
Lode Hofmans
Maarten De Veuster
Frank Gys
Liesbeth Verstreken

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Besluit met unanimiteit
Artikel 1

De zoneraad besluit om het spoedeisend agendapunt te behandelen.

Afschrift
Aan
Personeeldienst
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Aantal
1

Voor kennisneming

Voor dossier

Voor gevolg
X
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2

Verslag van de vorige vergadering
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

X

financiële
consequenties

Besluit
Artikel 1

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 13 juni 2017 goed met
volgende opmerkingen:

Bijlagen
•

Ontwerpverslag zoneraad van 13 juni 2017.

Afschrift
Aan

Secretariaat

3

Aantal

1

Voor kennisname

Voor dossier

Voor gevolg

X

X

Stand van zaken overleg Brandweer Zone Antwerpen en Brandweer Zone
Rand
Juridische Context:
•

•
•
•
•

Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, artikel 6 § 2. De hulpverleningszones
sluiten onderling overeenkomsten die: 1° de financiële modaliteiten en de uitvoering van de
snelste adequate hulp regelen; 2° de modaliteiten voor versterking inzake personeel en
materieel regelen. § 3. Bij gebrek aan een in § 2 bedoelde overeenkomst kan de zone waarvan
een post in het kader van het principe van de snelste adequate hulp een interventie heeft
uitgevoerd op het grondgebied van een andere zone, de kosten van de betreffende interventie
op deze andere zone verhalen.
Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening
volgens het principe van de snelste adequate hulp in de provincie.
Ministeriële omzendbrief van 3 juni 2013 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de
snelste adequate hulp en van de adequate middelen.
Het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van
de snelst adequate hulp en van de adequate middelen
Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de
hulpverleningszones

Feiten en context
Op 2 januari 2015 keurde de zoneraad van Brandweer Zone Rand een overeenkomst goed over de
samenwerking bij dringende hulpverlening. Deze overeenkomst werd aan de andere
hulpverleningszones van de Provincie Antwerpen voorgelegd. Zowel Zone Kempen, Riverierenland
als Taxandria lieten weten dat ze open stonden voor deze overeenkomst. Brandweer Zone
Antwerpen gaf te kennen deze overeenkomst niet te willen aangaan.
Op 27 augustus 2015 stuurde Brandweer Zone Antwerpen (toen nog Hulpverleningszone
Antwerpen 1) een factuur aan Brandweer Zone Rand (toen nog Hulpverleningszone 3 Zone Rand)
een factuur ten belope van 400.000 euro voor opdrachten in het kader van de SAH op het
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grondgebied van gemeenten die geen deel uitmaakten van de Hulpverleningzone Antwerpen 1.
Men vermelde op de factuur dat men bij gebrek aan bilateriale overeenkomst die de financiele
modaliteiten van de uitvoering van de SAH tussen de aangrenzende hulpverleningszones regelt, de
kosten verhaald zouden worden op basis van artikel 6§ 3 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid.
Brandweer Zone Rand protesteerde deze factuur en liet zich juridisch bijstaan door meester
Bleyenbergh.
Bespreking
De voorzitter licht toe dat In het voorjaar informele gesprekken werden opgestart om te zoeken
naar een alternatieve oplossing voor de discussie over de facturatie van de SAH door Brandweer
Zone Antwerpen. Op 4 mei 2017 vond een eerste overleg plaats tussen (een afvaardiging van) de
zonevoorzitters en de zonecommandanten. Er werd een visietekst opgesteld door de
zonecommandanten. Na akkoord van de zoneraad wil Brandweer Zone Rand werk maken van een
concrete intentieovereenkomst om de samenwerking en verder uit te werken en effcientiewinsten
concreet vorm te geven.
De burgemeester van Kapellen vindt dit een positieve evolutie. Praten kost nog geen geld, maar hij
waarschuwt voor de goedkeuring van” een blanco cheque”. Zo vermoedt hij dat de organisatie van
een meldkamer nog heel wat kosten met zich mee zal brengen.
De burgemeester van Hove gaat ervan uit dat deze investeringen ons iets zullen kosten, maar vindt
het positief dat we er in deze constellatie en vorm van samenwerking iets voor in return krijgen.
Uiteraard is het belangrijk om de investeringen steeds tegenover de return af te wegen.
De zonecommandant licht toe dat dit geen vorm van sluipende besluitvorming is en dat cruciale
beslissingen zoals deze rond een zonale meldkamer steeds aan de zoneraad zullen voorgelegd
worden.
De burgemeester van Brecht vraagt dat de visietekst meegestuurd wordt met het verslag van de
zoneraad.
De voorzitter vindt het meesturen van de visietekst een zeer goed idee en stelt voor om na de
zomer terug te komen op de samenwerking.
Besluit
Artikel 1

De zoneraad beslist om de samenwerking tussen Brandweer Zone Rand en Brandweer
Zone Antwerpen en de intentieovereenkomst in september op de zoneraad te
agenderen.

Bijlagen
•
•

Factuur SAH van Brandweer Zone Antwerpen
Samenwerking tussen Brandweer Zone Rand en Brandweer Zone Rand - Visietekst

Afschrift
Aan
Zonesecretaris
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Aantal
1

Voor uitvoering
X

Voor dossier
X

Voor betaling
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4

HR

4.1 Openverklaring tijdelijke betrekking van administratief medewerker voor
onmiddellijke indiensttreding
informatief

meningsvormend

X

besluitvormend

Juridische grond
•
•
•

Rechtspositieregeling voor niet-operationeel personeel Brandweer Zone Rand.
Selectieprocedure voor tijdelijke betrekkingen van niet-operationeel personeel Brandweer
Zone Rand.
Zoneraad van 24 februari 2017 – Organogram niet-operationeel personeel

Feiten en context
De personeelsformatie van het niet-operationeel personeel voorziet drie administratieve
medewerkers voor de administratieve ondersteuning van het zonaal kantoor (financiën, algemene
administratie en HR).
De betrekking voor algemene administratie betreft op dit moment een contract van bepaalde duur
dat zijn einde kent op 30 juni 2017. De aanwerving voor deze betrekking werd reeds voltooid. Op 1
september 2017 start de nieuwe medewerker. Dit zou betekenen dat deze functie tijdens de
zomerperiode niet ingevuld zou worden hetgeen de administratieve werking van de zone sterk zou
afremmen.
Argumentatie
Om de continuïteit na 1 juli 2017 te voorzien en om de zomerperiode te overbruggen wordt
voorgesteld om de betrekking van administratief medewerker algemene administratie open te
verklaren voor een periode van 2 maanden. Kandidaten zullen onmiddellijk in dienst moeten
kunnen treden zodat deze periode maximaal benut wordt.
Financiële implicatie
De uitgave (loonschaal C1-C3) werd voorzien in het budget 2017.
Besluit
Artikel 1
Artikel 2

Tijdelijke betrekking van administratief medewerker secretariaat open te verklaren voor
een periode van 2 maanden.
De invulling zal gebeuren bij wijze van aanwerving conform de selectieprocedure voor
tijdelijke betrekkingen.

Bijlagen
•

Functieprofiel administratief medewerker

Afschrift
Aan

Aantal

Voor kennisneming

Projectcoördinator HR
Secretaris/hoofd bedrijfsvoering

1
1

X
X
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Voor gevolg
X
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5

Varia

BESLOTEN ZITTING

OPENBARE ZITTING
6

Volgend overleg
De volgende zitting van de zoneraad van Brandweer Zone Rand vindt plaats op maandag 10 juli
2017 om 18u00 in het gemeentehuis van Malle.
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