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Zonecollege (1)
Zitting van L2 maart 20L5 te Beveren
Samenvatting besluiten (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke
informatie)
Aanwezig:
De heer Marc Van de Vijver, burgemeester Beveren, voorzitter
De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester Sint-Niklaas, ondervoorzitter
De heer Jos Stassen, burgemeester Kruibeke, collegelid
De heer Chris Lippens, burgemeester Sint-Gillis-Waas, collegelid
De heer Stany De Rechter, burgemeester Stekene, collegelid
De heer Marc Vande Velde, zonecommandant f.f.
Mevrouw Ann De Cock, secretaris
Verontschuldigd:
De heer Michel Du Tré, burgemeester Waasmunster, collegelid
De heer Luc De Ryck, burgemeester Temse, collegelid

Niet-openbare zitting:

Punt 1 dagorde: Vastleggen data zittingen zonecollege en zoneraad jaar 2015

Bondige toel¡cht¡ng:
Voor een vlotte gang van zaken worden de data voor de komende zittingen van het zonecollege en zoneraad in
2015 formeel vastgelegd.

Stemming:

unantem

Besluit:

Artikel 1:
Het zonecollege geeft goedkeuring aan de va
en zoneraad 2015:

van volgende data voor de zittingen van het zonecollege

02/04/207s

07los/207s
04/06/20Ls
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03/09/201s
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0L/10/2}rs

os/rL/2}ts
03/12/201s

Artikel2:
Het zonecollege vergadert elke eerste donderdag van de maand om 9
uur in de collegezaal van de gemeente
Beveren.

Punt 2 dagorde: Personeel: stagiairs: ontslag op eigen verzoek van een stag¡a¡r
brandweerman
Bondige toelichting:
Een stagiair brandweerman, in dienst sedert 5 september 2O!4, vraagt
hem ontslag te verlenen met
onmiddellijke ingang.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege beslist een stagiair brandweerman, in dienst sedert 5 september
ontslag te verlenen met onmiddellijke ingang.

20t4, opzijn eigen

verzoek

Punt 3 dagorde: Directie bedrijfsvoering: administratief personeel: samenwerking
tussen stadsbestuur sint-

Niklaas en de hulpverleningszone waasland: goedkeuring ter beschikkingstelling
van adm¡n¡stratieve

medewerkers.

Bondige toelichting:
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas stelt 4 administratieve krachten ter beschikking
van de zone voor invulling
van enkele in het organogram voorziene functies binnen de directie 'bedrijfsvoering,.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege beslist personeelsleden van de stad sint-Niklaas aan te stellen
voortewerkstelling binnen de
hulpverleningszone Waasland :
- 2 administratieve medewerkers voor de dienst juridische zaken/overheidsopdrachten/logistiek
- 2 administratieve medewerkers voor de dienst personeel en HR
De ingangsdata zullen in onderling overleg met de dienstverantwoordelijken
worden bepaald.
De loonkost zal worden doorgerekend aan de zone.
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Punt 4 dagorde: Directie bedrijfsvoering: administratief personeel: samenwerking
tussen stadsbestuur sintNiklaas en de hulpverleningszone waasland: goedkeuring ter beschikkingstelling
van een boekhouder uit

werfreserve Sint-Niklaas.
Bondige toelichting:

Daar een eerste wervingsprocedure georganiseerd door het stadsbestuur van
sint-Niklaas geen resultaat
opleverde, besliste de zoneraad om te rekruteren uit de bestaande wervingsreserve
van
boekhouding d.d.22-tO-2012 van de stad Sint-Niklaas.

deskundige

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege beslist een deskundige boekhouding aan te stellen voor tewerkstelling
als contractueel binnen
de hulpverleningszone waasland en dit voor de duur van 6 maanden.
Vermoedelijke datum van indiensttreding: 20 april 2015.
De loonkost zal worden doorgerekend aan de zone.

Punt 5 dagorde: Directie bedrijfsvoering: dienst Human Resources: Kennisgeving
aanvraag uitzonderlijk

verlof voor een beroepsbrandweerman post Beveren.
Bondige toelichting:

Een personeelslid vraagt uitzonderlijk verlof aan o.b.v. Art. 207, S" van
het administratief statuut van het
operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel

Het zonecollege neemt kennis van de goedkeuring door de zonecommandant
voor uitzonderlijk verlof aan een
beroepsbrandweerman voor een duur van vijf dagen om in juli 2015 personen met
een handicap op reis

te

begeleiden.

Punt 6 dagorde : Directie bedrijfsvoering: dienst Human resources: aanwezigheid
van een stagiair:
goedkeuring
Bondige toelichting:

Een student van

de opleiding 7-de iaar kantoor van een lokale school vraagt stage te lopen bij

hulpverleningszone Waasland.

de

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege beslist toestemm¡ng te geven aan een stagiair om stage te
lopen bij de Hulpverleningszone
Waasland van 25 februari tot en met 1L juni 2015, telkens op donderdag (s
uren) plus tweewekelijks op
woensdagvoormiddag (4 uren). De stagiair zal gedurende de stageperiode verzekerd
worden door de school
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Punt 7 dagorde: Directie bedrijfsvoering: dienst Human resources: Aanste¡ing
in vast dienswerband van een
brandweerman-ambulancier.

Bondige toelichting:
De stagecommissie adviseert een stagiair-beroepsbrandweerman-ambulancier,
in het bezit van de vereiste

brevetten, na het beêindigen van het eerste stagejaar en een gunstige evaluatie aan te
stellen in vast
dienstverband.
Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege beslist een stagiair-beroepsbrandweerman-ambulancier in
dienst sedert 24 februari 2O!4, aan
te stellen als beroepsbrandweerman-ambulancier in vast dienstverband met ingang
van 24februari 20L5.

Punt 8 dagorde : Directie bedrijfsvoering: dienst Human resources: overdracht
overuren post Sint-Niklaas:

goedkeuring

Bondige toelichting:

Voor een beperkt aantal operationele personeelsleden wordt gevraagd meer dan
70 overuren over te dragen
naar de zone.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:

Artikell
Het zonecollege beslist akkoord te gaan met de totale overdracht aan overuren voor
5 brandweermannen die
wegens omstandigheden respectievelijk 74,25 uren,74,5O uren,80,25 uren, 136,75
uren en 1L4,25 uren
hebben opgebouwd.

Artikel2
Het zonecollege beslist de overuren van 3 officieren te herleiden tot 70 uren in
het kader van de overdracht
naar de zone.

Punt 9 dagorde: samenstell¡ng syndicale afvaardiging vanuit de zone
Bondige toelichting:
De hulpverleningszone dient een syndicale afvaardiging samen te stellen.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:

Artikel

1

Het zonecollege keurt de samenstelling van de overheidsdelegatie voor het bijzonder
comité en de
overlegcomités goed.
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AÉikel 2
De leden van overheidsdelegatie kunnen bijkomende technici oproepen wenselijk
in functie van de
geagendeerde dossiers.

Punt 10 dagorde: Goedkeuring herstelling autoladder 806 post Beveren
Bondige toelichting:
Technisch defecten aan de autoladder te wijten aan slijtage dienen hersteld te worden
voor de inzetbaar voor
diverse taken zoals industriële brandbestrijding, woningbranden bij hoge gebouwen,
evacuatie van personen,

duikers te water laten, etc.

.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege gaat akkoord om de autoladder MAN type L19Lc bij de firma Fire
Technics NV (Solvaylaan 6,
8400 oostende) te laten herstellen voor een bedrag van €gog0,0 o (+ 2L % BTw of
€16g6,00).

Punt 11 dagorde: Herstell¡ng oplegger van de tankwagen 805 post Beveren
Bondige toelichting:
Technisch defecten te wijten aan slijtage dienen hersteld te worden voor de inzetbaar
van de vrachtwagen type
MAN bij verschillende incidenten gaande van industriële brandbestrijding in de waaslandhaven
tot het reinigen
van het wegdek' Het polyvalent voertuig dient als waterbuffer. Het is van essentieel belang
dat het voertuig zo
snel mogelijk terug inzetbaar is.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege gaat akkoord om de oplegger van de tankwagen type Renders bij de firma
wAF NV
(Burchtstraat 200, 9150 Kruibeke) te laten herstellen voor een bedrag van €4650,10 (+
2L% BTW of €976,521.

Punt 12 dagorde: varia: Goedkeuring gebruik materieel HVZ waasland voor evenement ,Run
for our lives,
Bondige toelichting:
De organisatie "Run for our lives" die lokaal een "obstacle run" organiseert
vraagt om medewerking van de

zone.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
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Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege geeft principiële goedkeuring voor het gebruik van mater¡eel toebehorend
aan de
hulpverleningszone Waasland door de organisatie 'Run for our lives' en dit in ruil voor vermelding

van de
Hulpverleningszone Waasland op affiches, drukwerk en website van de organisatie 'Run
for our lives,.

Punt 13 dagorde: Toewijzing Sharepointproject
Bondige toelichting:
Doel van het project is een intranet uit te bouwen in een Sharepointomgeving die inspeelt
op de taken en
(informatie)noden van de medewerkers van de zone. Door de PZR van tg/06/2}L4werden
de wijze van
gunning en voorwaarden goedgekeurd, Via de stad sint-Niklaas werd een
bestek gepubliceerd, met als doel het
afsluiten van een offerteaanvraag met bekendmaking voor de ontwikkeling en implementatie
van een
SharePointomgeving, met onderhoudscontract voor een periode van 4 jaar. Er werden
twee offertes
ingediend. o.b'v. de ingediende documenten en de gunningscriteria in het bestek werd
een gunningsverslag
opgemaakt.

Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het college beslist, gelet op de ingediende BAFo's en het gunstige visum van de bijzonder
rekenplichtige, het
afsluiten van een contract voor een periode van 4 jaar voor het ontwikkelen, installeren
en onderhouden van
een SharePointomgeving toe te wijzen aan de firma Advantive, Priorijstraat 25 te Mechelen.
De investeringskost voor het project bedraagt voor de zone € 38.760 exclusief
btw, € 46.g99, 6 incl. btw.
Het onderhoudscontract bedraagt €7200 (excl. btw), €8772(incl. btw)per jaar, voor
een periode van 4 jaar.

Punt 14 a. dagorde: varia: Kennisname en bespreking stand van zaken zonale meldkamer.
Bondige toelichting:

op de zoneraad van 05/02/2075 werd een wijziging van het budget voor de zonale meldkamer gevraagd.
De
zoneraad besliste om het geraamde bedrag voorlopig niet op te trekken en gaf goedkeuring
tot het
verderzetten van de onderhandelingen met beide inschrijvers tot een definitief Best and
Final offer bekend is
en een definitief gunningsverslag kan opgemaakt worden door de werkgroep.
Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem

Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege neemt kennis van en bespreekt de stand van zaken van het dossier zonale
meldkamer
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Punt 14b. dagorde: varia: Goedkeuring verslag zonecollege 5 februari 2015
Stemming: gewone algemene meerderheid, unaniem

Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege keurt de notulen van het zonecollege van 5 februari 2015 formeel goed.

Juridische grond:

wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzingen.
H

uishoudelijk reglement zonecollege.

Koninklijk besluit van 25 april2Ol'4 betreffende de minimale administratieve en operationele functies die
de
zone moet oprichten;
Ministerieel besluit van 27 juni 20L4 betreffende hoger vermeld K.B. van 25 april2074;
Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan
van
het operationeel personeel van de zones;
Koninklijk Besluit van 21- september 2004 betreffende de bescherming op de stagiairs, en latere wijzigingen
(gewijzigd bij Koninklijk Besluit van26 augustus 2010).
Koninklijk Besluit van 19 april2oL4 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel
van de hulpverleningszones.
Wet van 19 december 1974 tot regel¡ng van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van
haar
personeel.

Koninklijk besluit van 28 september L984 houdende uitvoering van de wet van 19 decembe
van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

r L974tot

regeling

Koninklijk besluit van 29 augustus L985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van art. 2, gL,
1., van de
wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar
personeel.

Koninklijk besluit van 10 april2Ot4 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 2g september 19g4.
Besluit 86 van de zoneraad 02/07/2015
zonecollege.

-

Goedkeuring van de delegaties die gegeven worden aan het

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor werken, leveringen
en
dlensten en latere wijzigingen.
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KB

van 14 januari20ll plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen.

KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken en latere wijzigingen.

GemeentedecreettSl0T/2005 (i.h.b. artikel 104, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet)en latere
wijzigingen.

Beveren, 72 maart2Ot5

Namens het zonecollege van de hulpverleningszone Waasland,
ln opdracht

Zon
Marc Vande

ant

Voor eensluidend afschrift

Voorzitter zoneraad en college
Marc Van de Vijver

De

:

ln opdracht:

n De Cock
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