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Zoneraad (openbaar)
Zitting van 4 juni 2015 te Beveren

Notulen

Aanwezig:
De heer Marc Van de Vijver, burgemeester Beveren, voorzitter
De heer lieven Dehandschutter, burgemeester Sint-Niklaas, ondervoorzitter
De heer Jos Stassen, burgemeester Kruibeke, raadslid
De heer Chris Lippens, burgemeester Sint-Gillis-Waas, raadslid
De heer Stany De Rechter, burgemeester Stekene, raadslid
De heer Michel Du Tré, burgemeester Waasmunster, raadslid
De heer Luc De Ryck, burgemeester Temse, raadslid
De heer Marc Vande Velde, zonecommandant
Mevrouw Ann de Cock, secretaris
Verontschuldigd:
Genodigden:
Mevrouw Annick D'Helft, deskundige HR
De heer Gert Van Passel, directeur risicobeheer

Openbare zitting:
Punt

l

dagorde: Goedkeuring notulen zoneraad 7 mei2015

Bondige toelichting:

Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid moet de zoneraad de
notulen van de vorige vergadering d.d. 7 mei 2015 formeel goedkeuren.
Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:
De zoneraad keurt de notulen van de vergadering van 7 mei 2015 goed

Punt 2 dagorde: Directie bedrijfsvoering: Verzekeringen: Kennisname van het initiatief van de provincie
[imburg tot aanduiding van een verzekeringsconsultant m.h.o. op de audit en mogelijke vernieuwing
van de verzekeringsportefeuilles van geinteresseerde hulpverleningszones - Principieel akkoord met
lancering van de opdracht.
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Bondige toelichting:

l

januari 2015 afgesloten voor de duurtijd
van 1jaar. Het betreft voorlopige contracten die enkel dienen om in de tussentijd een
overheidsopdrachtenprocedure te voeren conform de vigerende wetgeving terzake. De zone wenst deel te
nemen aan de globale overheidsopdracht verzekeringen die door de opdrachtencentrale van het
provinciebestuur Limburg zal georganiseerd worden. Om het opstellen van een lastenboek toe te laten, wenst
voornoemd bestuur een verzekeringsconsulent aan te stellen om de huidige verzekeringspakketten van de
geinteresseerde zones te laten doorlichten, van advies over de te nemen stappen en/of verbeteringsvoorstellen
te voorzien evenals van een geschatte kostenbesparing bij eventuele deelname aan een globale
De huidige verzekeringscontracten van HVZ Waasland werden per

overheidsopdracht.
Stemming: unaniem
Besluit:

Artikel

L

De zoneraad neemt kennis van het initiatief van de provincie Limburg om in naam van de hulpverleningszones
doch voor rekening van de deelnemende hulpverleningszones een verzekeringsconsultant aan te stellen m.h.o.

op de doorlichting van de verzekeringsportefeuilles van de deelnemende hulpverleningszones en, afhankelijk
van het resultaat ervan, de ondersteuning bij de verdere aanbestedingsprocedure en eventueel makelaarschap.

Artikel2
De zoneraad neemt principieel akte van

dit initiat¡ef en gaat akkoord met de lancering ervan onder volgende

voorwaarden :
- De zoneraad neemt ervan akte dat PROCLIM (de opdrachtencentrale van provincie Limburg) in naam van
de hulpverleningszones en voor rekening van de deelnemende hulpverleningszones een procedure
lanceert tot aanduiding van een verzekeringsconsultant voor het uitvoeren van een audit (doorlichting)
van de verzekeringsportefeuilles van alle deelnemende hulpverleningszones waaronder de eigen zone.
- De kosten van deze procedure, van welke aard dan ook, worden volledig gedragen door de deelnemende
hulpverleningszones volgens een tussen
verdeelsleutel.

de

deelnemende hulpverleningszones overeen

te

komen

Artikel3
De zoneraad neemt onder de voorwaarde van artikel 2 principieel akte van het ontwerp van lastenboek en
gaat hiermee akkoord.

Artikel4
Onderhavig dossier en besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende beraadslagende
vergadering van de zoneraad.

Punt 3 dagorde: Directie bedrijfsvoering: Verzekeringen: Samenwerkingsovereenkomst PROCIIM inzake
de organisatie van een gezamenlijke plaatsing van een overheidsopdracht voor verzekeringen Goedkeuring
Bondige toelichting:
De zone wenst deel te nemen aan de globale overheidsopdracht verzekeringen die door de opdrachtencentrale
van het provinciebestuur Limburg zal georganiseerd worden. Ten einde de samenwerking tussen de
deelnemende partijen te regelen met het oog op de organisatie van een gezamenlijke plaatsing van deze
overheidsopdracht vraagt de provincie Limburg de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst. Deze

overeenkomst omhelst de spelregels, duidelijke info, rechten en plichten van de partijen, rollen, enz.
Stemming: unaniem
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Besluit:

Artikel

1

De zoneraad verleent haar goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en

Hulpverleningszone Waasland aangaande de gezamenlijke plaatsing van een overheidsopdracht voor
verzekeringen door middel van een provinciale opdrachtencentrale, genaamd PROCLIM. De overeenkomst,
gevoegd in bijlage, maakt integraal deel uit van deze beslissing.

Artikel2
De zoneraad machtigt de voorzitter van het zonecollege voor het ondertekenen van de overeenkomst.

Punt 4 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Juridische zaken: huurovereenkomst brandweergebouw Stekene Goedkeuring.
Bondige toelichting:
ln de PZR d.d 25 september 20L4 werd beslist de bestaande onroerende goederen waarin de respectievelijke
brandweerkazernes van de zone momenteel zijn ondergebracht, in huur te geven aan de zone. De
gemeenteraad van de gemeente Stekene keurde op28/OL/2015 de huurovereenkomst voor het
Veiligheidsgebouw "DeZavel", Zavelstraat 37 te 9190 Stekene, goed en verzoekt de zoneraad deze
huurovereenkomst, die in bijlage is gevoegd, goed te keuren. De bijzonder rekenplichtige en jurist van de zone
vragen een aantal aanpassing aan het huurcontract.
Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:
De zoneraad neemt kennis van de huurovereenkomst voor het Veiligheidsgebouw "DeZavel", Zavelstraat 37 te
9L90 Stekene en besluit dit punt te hernemen op een volgende z¡tting.

Punt 5 dagorde: Directie bedrijfsvoering: dienst Human Resources: leidinggevende operationele functies:
opt-outregeling: aanvullende bepaling.
Bondige toelichting:
Binnen de Hulpverleningszone Waasland wordt geopteerd om iedereen, inclusief de (hogere) officieien, onder
de toepassing van de wet van 19 april 2OL4le laten ressorteren. Dit houdt in dat geen enkel personeelslid
autonoom beslist over zijn/haar arbeidsregime. Bijgevolg zijn de bepalingen rond gemiddelde wekelijkse en
maximale arbeidstijd, minimale rusttijd per dag, de opt-outregeling en de regeling betreffende de pauze van
toepassing.
Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:
De zoneraad beslist dit agendapunt te hernemen op de zitting van 9/7

Punt 6 dagorde : Directie Facilitair Beheer: D¡spatch¡ng
HTTP2PAGE dienst voor brandweerposten.
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Goedkeuring installatie en gebruik van A.S.T.R.l.D.
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Bondi8e toelichting:
A.S.T.R.l.D heeft een nieuwe toegangsmethode tot het pagingnetwerk gecreëerd bovenop de traditionele
manieren DTMF en SDS2page. Deze SlD-verbinding is nodig om een snellere alarmering van de pagers naar de
zonale alarmeringsterminal mogelijk te maken. lnstallatiekost bedraagt: € 738 excl. btw en jaarlijkse

verbruikskost € 3668 excl. btw.
Stemming: unaniem
Besluit:

Artikel

1

De zoneraad geeft goedkeuring aan de installatie en het gebruik door de zone van de HTTP2PAGE dienst

waarbij de alarmeringsterminal van een klant rechtstreeks verbonden wordt met de paging infrastructuur bij
A.S.T.R.l.D.

Artikel2
De zoneraad keurt de overeenkomst houdende de bijzondere voorwaarden betreffen¿ã Ae HffpZPAGE dienst
voor de brandweerkorpen goed. De overeenkomst, gevoegd als bijlage, maakt integraal deel uit van deze

beslissing.

Artikel3
De zoneraad machtigt de voorzitter van hèt zonecollege voor het ondertekenen van de overeenkomst

Beveren, 4 juni 2015
Namens de zoneraad van de hulpverleningszone Waasland,
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Secretaris
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