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Zonecollege (niet-openbaar)
Zitting van 4 juni 2015 te Beveren
Samenvatting besluiten (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouweliike
informatie)
Aanwezig:
De heer Marc Van de Vijver, burgemeester Beveren, voorzitter
De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester Sint-Niklaas, ondervoorzitter
De heerJos Stassen, burgemeester Kruibeke, collegelid
De heer Chris Lippens, burgemeester Sint-Gillis-Waas, collegelid
De heer Michel Du Tré, burgemeester Waasmunster, collegelid
De heer Luc De Ryck, burgemeester Temse, collegelid
De heer Stany De Rechter, burgemeester Stekene, collegelid
De heer Marc Vande Velde, zonecommandant
Mevrouw Ann De Cock, secretaris
Verontschuldigd: -

Niet-openbare z¡tt¡ng:
Punt 1 dagorde: Directiebedrijfsvoering: Dienst bestuurszaken en Secretariaat: Verslag zonecollege
d.d. 7 mei 2015 - Goedkeuring.

(11

en (2)

Bondige toel¡cht¡ng:
De wet van 1.5 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid vermeldt niet expliciet door wie de notulen van het
zonecollege moeten worden goedgekeurd. Bij gebreke aan specifieke regelgeving worden naar analogie rnet de
organieke regelgeving van het gemeentede creet L5/07 /2005 (i.h.b. artikel 104, eerste lid, van de Nieuwe
Gemeentewet) de notulen op de eerstvolgende gewone vergadering van het zonecollege door het zonecollege
goedgekeurd.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:
Het zonecollege keurt het verslag van het zonecollege (1) en (2) van 7 mei 2015 formeel goed

Punt 2 dagorde: Directie bedrijfsvoering: Dienst Human Resources: Aanvraag loopbaanonderbreking in het
kader van ouderschapsverlof - post Sint-Niklaas: toestemm¡ng
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Bondige toelichting:

Het nieuwe administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones voorziet in
artikel 2L7 een mogelijkheid om de loopbaan te onderbreken voor ouderschapsverlof. De drie thematische
verloven zijn in verschillende breukvormen een recht van elk beroepspersoneelslid.
Betrokkene voldoet aan alle voorwaarden.
Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

de statutair brandweerman, toestemming te verlenen tot het systeem van de volledige
loopbaanonderbreking in het kadervan ouderschapsverlofvan L tot en met 31 augustus 2015'
Het zonecollege beslist

punt 3 dagorde: Directie bedrijfsvoering: Dienst Human Resources: lndiensttredingsdatum van vier
beroepsbrandweerlieden-ambulancier

en een ambulancier vrijwilliger niet'brandweerman post Temse

-

Kennisgeving
Bondige toelichting:

overeenkomstig art. 3L3 KB d.d. 19 april 20L4 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel
personeel van de hulpverleningszones, kan de zoneraad vanaf de overdracht naar de zone, beslissen de binnen
zijn zone op het niveau van de gemeenten lopende aanwervingsprocedures verder te zetten. ln de zitting van 7
mei 2015 besliste het zonecollege om vier beroepsbrandweerlieden-ambulancier en een ambulancier
vrijwilliger niet-brandweerman post Temse aan te stellen in het kader van de verderzetting van de in de
gemeente Temse lopende aanwervingsprocedures. Aan het zonecollege wordt gevraagd kennis te nemen van
de indiensttredingsdata.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege beslist kennis te nemen van volgende indiensttredingsdata:

l juni

en

l juli 2015.

punt 4 dagorde: Directie bedrijfsvoering: dienst Human Resources: Rechtspositieregeling administratief
personeel: herneming dossier - goedkeuring ontwerptekst.
Bondige toelichting:
Het zonecollege nam op 7 mei 2015 kennis van een eerste ontwerptekst, gebaseerd op de vergelijking van
enkele rechtspositieregelingen waarbij ook aspecten uit het administratief statuut voor het operationeel
personeel werden verwerkt en dit met het oog op een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen de statuten
van het personeel van de zone. Het ontwerp werd aan de syndicale organisaties overgemaakt op 20 mei 20L5.
Aan het zonecollege wordt gevraagd akkoord te gaan met de ontwerptekst, eventueel na de nodige

wijzigingen/aanvullingen te hebben aangebracht, zodat de tekst met de syndicale afgevaardigden kan
besproken worden.
Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege gaat akkoord met de ontwerptekst van de rechtspositieregeling voor het administratief en
technisch personeel van de hulpverleningszone Waasland. Bedoelde tekst zal met de syndicale organisaties
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worden onderhandeld. ln volgende zitting zal de definitieve tekst ter vaststelling aan de zoneraad worden
voorgelegd.

Punt 5 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en aanbestedingen: N¡et rollend materiaal: Aanvraag
principieel akkoord voor het opstarten van een aankoopdossier voor interventiekledij ambulancepersoneel.
Bondige toelichting:

ln het budget voor het jaar 2015 werd voorzien in de aankoop van interventiekledij voor het
ziekenwagenpersoneel, Het betreft zowel kledij dewelke dient te worden vervangen als kledij voor nieuw
opgeleide ambulanciers.
Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege gaat principieel akkoord met de aankoop van interventiekledij voor het
ziekenwagenpersoneel tegen een indicatieve raming van 5.000,00 EUR + 1.050,00 EUR (21 % btw) =
6.050,00 EUR.) en dit volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur

Punt 6 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en aanbested¡ngen: Niet rollend materiaal: Aanvraag
principieel akkoord voor het opstarten van een aankoopdossier voor een industriële was- en drooginstallatie.
Bondige toelichting:

ln het budget voor het jaar 20L5 werd voorzien in de aankoop van een industriële was- en drooginstallatie voor
de nieuwe kazerne in Melsele. De installatie is nodig om de interventiekledij te kunnen reinigen telkenmale
deze gecontamineerd raakt. Dit tevens in het kader van studies die uitwijzen dat het dragen van
gecontamineerde kledij ernstige gezondheidsproblemen kunnen meebrengen voor het personeel.
Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

het zonecollege beslist de aankoop van 1 industriële was- en drooginstallatie voor te leggen aan de
zoneraad in zitting van 9 juli 2015 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, evenals de indicatieve raming (49.586,78 EUR +
LO.4t3,22 EUR (21% btw)= 60.000 EUR) en de voorwaarden.

Punt 7 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en aanbested¡ngen: Niet rollend materiaal: Aanvraag
principieel akkoord voor het opstarten van een aankoopdossier voor een AED voor de ziekenwagen van SintGillis-Waas.
Bondige toelichting:
ln het budget voor het jaar 20L5 werd voorzien in de aankoop van een AED-toestel voor de ziekenwagen in de
post Sint-Gillis-Waas. Het betreft een toestel dat wordt gebruikt bij het uitvoeren van reanimaties. Slechts 1
type toestel komt in aanmerking voor aankoop en dit omwille van de compatibiliteit met de monitor gebruikt
door de MUG van AZ Nikolaas.

Stemming: unaniem
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Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege gaat principieel akkoord met de aankoop van l AED-toestel voor de ziekenwagen in de post
Sint-Gillis-Waas tegen een indicatieve raming van 3.000,00 EUR + 630,00 EUR (21 % btw) = 3.630,00 EUR
en dit volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur.

Punt 8 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en aanbestedingen: Niet rollend materiaal: Aanvraag
principieel akkoord voor het opstarten van een aankoopdossier van elektrogeengroepen: voorstel wijze van
gunning.
Bondige toelichting:

ln het budget voor het jaar 2015 werd voorzien in de aankoop van enkele elektrogeengroepen ter vervanging
van bestaande groepen die door de laatste jaarlijkse inspectie werden afgekeurd wegens het niet meer voldoen
aan de huidige isolatienormen.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege beslist de aankoop van 5 elektrogeengroepen voor de posten Kruibeke, Stekene en SintNiklaas voor te leggen aan de zoneraad in zitting van 9 juli 2015 voor het vaststellen van de wijze van
gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, evenals de indicatieve raming
(20.120,00 EUR + 4.225,20 EUR (21% btw) = 24.345,20 EUR) en de voorwaarden.
Punt 9 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en aanbestedingen: Niet rollend materiaal: Aanvraag
principieel akkoord voor het opstarten van een aankoopdossier voor een gaspakdroger.
Bondige toelichting:

ln het budget voor het jaar 20L5 werd 4.000 euro voorzien voor de aankoop van een gaspakdroger voor de post
Beveren. Dit toestel is nodig voor het goede onderhoud van deze pakken.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

het zonecollege beslist de aankoop van 1 gaspakdroger voor post Beveren voor te leggen aan de zoneraad in
zitting van 9 juli 20L5 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking tegen aanvaarde factuur, evenals de indicatieve raming (3.305,78 EUR + 694,22
EUR (21% btw) = 4.000,00 EUR) en de voorwaarden.
Punt 10 dagorde: Aankopen en aanbestedingen: Niet rollend materiaal: Aanvraag principieel akkoord voor
het opstarten van een aankoopdossier voor harnassen.
Bondige toelichting:

ln het budget voor het jaar 2015 werd voorzien in de aankoop van harnassen voor verschillende posten
Het betreft harnassen dewelke hun levensduur hebben overschreden en dienen vervangen te worden.

Stemming: unaniem
Samenvatting besluiten zonecollege

4

juni 2015

HVZ Waasland

Pagina 4

Besluit:
Enig artikel:

het zonecollege beslist principieel akkoord te gaan met de aankoop van harnassen voor verschillende posten
tegen een indicatieve raming van 3.719,00 EUR + 781,00 EUR (21 %btwl = 4.500,00 EUR en dit volgens de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via aanvaarde factuur.
Punt 11 dagorde: D¡rect¡e Bedrijfsvoering: Aankopen en aanbested¡ngen: Niet rollend materiaal: Aanvraag
principieel akkoord voor het opstarten van een aankoopdossier voor 3 warmtebeeldcamera's.
Bondige toelichting:

ln het budget voor het jaar 2015 werd voorzien in de aankoop van 3 warmtebeeldcamera's. Deze toestellen
betekenen een meerwaarde naar effectiviteit en veiligheid van het personeel bij het uitvoeren van zoekacties.
Tevens dient dit toestel volgens het KB handelend over de persoonlijke beschermingsmiddelen voor de
brandweer bij enkele interventietypes verplicht aanwezig te zijn.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

het zonecollege beslist de aankoop van 3 warmtebeeldcamera's voor de posten Beveren en Temse voor te
leggen aan de zoneraad in zitting van 9 juli 2015 voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, evenals de indicatieve raming lt,1-.ts7,O2 EUR +
2.342,98 EUR (21%btwl = 13.500,00 EUR) en de voorwaarden.
Punt 12 dagorde: Aankopen en aanbestedingen: Niet rollend materiaal: Aanvraag principieel akkoord
voor het opstarten van een aankoopdossier van interventiekledij (jas & broek)operationeel personeel
brandweer.
Bondige toelichting:

ln uitvoering van het budget 2015 dient de procedure opgestart te worden voor de aankoop van nieuwe
interventiepakken operationeel personeel brandweer, Bedoeling is om elk operationeel brandweer
personeelslid van een nieuw interventiepak te voorzien enerzijds ter vervanging van de bestaande verouderde
uitrustingen en anderzijds om te kunnen beschikken over een reservepak per personeelslid om de
gezondheidsrisico's verbonden aan gecontamineerde kleding te beperken.

Stemming: unaniem
Besluit:

Artikell
Het zonecollege beslist de aankoop van nieuwe interventiekledij voor te leggen aan de zoneraad in zitting van 9
juli 20L5 voor het vaststellen van de wijze van gunning evenals de indicatieve raming (355.371,90 EUR +
74.628,10 EUR (21 %btwl = 430.000,00 EUR) en de voorwaarden.

Artikel2
Het zonecollege beslist dat de hulpverleningszone Waasland voor het aankopen van de nieuwe
interventiekleding voor het operationeel brandweerpersoneel maximaal gebruik wenst te maken van de aan de
zone toegekende subsidie 2015 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken dat bestemd is voor de aankoop van
materieel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten van de civiele veiligheid. De zone wenst
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hiervoor in te tekenen op de ter zake bestaande overheidsopdracht voor brandweerinterventiekleding, gegund
door de opdrachtencentrale, opgericht binnen de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Punt 13 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en Aanbestedingen: ICT: Principiële goedkeuring
overplaatsing licentie boekhoudingsprogramma van locatie seruers stad Sint-Niklaas naar de servers van de
hulpverleningszone Waasland.
Bondige toelichting:

Momenteel maakt de boekhouding van de hulpverleningszone Waasland gebruik van de boekhoudingssoftware
van de firma Schaubroek die gehost wordt op de servers van de stad Sint-Niklaas. Bijgevolg kan het
boekhoudprogramma niet geraadpleegd worden door de verschillende administratief ondersteunende
personeelsleden op de posten en gebeuren dministratieve handelingen via printers en hardware infrastructuur
van de stad Sint-Niklaas en niet via deze van de hulpverleningszone.
Om dergelijke problemen te voorkomen dient het boekhoudprogramma geïnstalleerd te worden op de servers
van de hulpverleningszone.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege beslist de aankoop en het gebruik van het softwareboekhoudingspakket SCHAUBROECK
evenals de huur van de server voor deze software voor te leggen aan de zoneraad in zitting van 9 juli 2015
voor het vaststellen van de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking,
evenals de indicatieve raming (24.604,00 EUR + 5.166,84 EUR (21 % btw) = 29.77O,84 EUR) en de

voorwaarden.

Punt 14 dagorde: Eer'ste tussentijds verslag werking HVZ Waasland

-

Kennisgeving

Bondige toelichting:

Overeenkomstig art. 110 van de wet van 15 mei 2007 tot hervorming van de civiele veiligheid dient de
zonecommandant driemaandelijks verslag uit te brengen aan het zonecollege over de werking van de zone en
het zonecollege op de hoogte te brengen van klachten van buitenaf aangaande de werking of het optreden van
personeel van de zone. Het zonecollege wordt gevraagd kennis te nemen van het tussentijds verslag L't"
kwartaal 2015 opgesteld door de zonecommandant.
Dit agendapunt stond op de zitting van het zonecollege van 7 mei 20L5 en wordt nu hernomen.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege neemt kennis van het tussentijds verslag Zonecommandant 1't" kwartaal 201.5

Punt 15 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en Aanbested¡ngen: op verzoek van Directie Operaties:
Vorming: goedkeuring opleiding rijbewijzen C en CE voor operationele brandweermedewerkers tot chauffeur
brandweervoertuigen - vaststell¡ng gunningswijze en voorwaarden overheidsopdracht.
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Bondige toelichting:
De hulpverleningszone dient te kunnen beschikken over voldoende goed opgeleide chauffeurs met rijbewijs
respectievelijk CE, om bij de uitvoering van de interventieopdrachten de vrachtwagens en bijzondere
voertuigen te kunnen besturen en te zware tuigen te kunnen bedienen, Op basis van de door de technische
commissie onderzochte behoeften wordt voorgesteld om L7 medewerkers op te leiden tot
vrachtwa gen bestu urder.

C,

Stemming: unaniem
Besluit:

Artikel

1

Het zonecollege beslist om voor de overheidsopdracht houdende de opleiding van L7 operationele
brandweermedewerkers (lijst in bijlage) van de hulpverleningzone Waasland met het oog op het behalen van
het rijbewijs C (L6 medewerkers) en rijbewijs CE (één medewerker) beroep te doen op de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking georganiseerd door de Provinciale Brandweerschool.

Artikel2
Het zonecollege gaat akkoord met de gunningsvoorwâarden die de Provinciale Brandweerschool oplegde

Artikel3
Het zonecollege gaat akkoord met de totale aankoopprijs van 18.500 € (incl. btw) of 15.289.25 € (excl. btw).

Punt 16 dagorde: Directie Risicobeheer: Aanvraag tot inzetten van personeel voor beveiliging van
manifestaties te water (Recreatiepark De Ster) - Goedkeuring
Bondige toelichting:
De sportdienst van de Stad Sint-Niklaas heeft assistentie gevraagd van de brandweer voor het beveiligen van 2

manifestaties die door (of met medewerking van) de Stad Sint-Niklaas worden georganiseerd..

Besluit:

Artikell:
Het zonecollege geeft toelating om de noodzakelijke middelen en manschappen in te zetten voor volgende
manifestaties te water op recreatiedomein De Ster:
- Open Water zwemwedstrijd op za L5 augustus 2015

-

Steratlon op zo 16 augustus 2015

Artikel2:
Deze diensten worden vrijgesteld van retributie.

Punt 17 dagorde: Directie Risicobeheer: Brandpreventie: KB t9lt2l2OL4 tot vastlegging van de organisatie
van de brandpreventie in de hulpverleningszones - kennisneming belangrijkste praktische gevolgen
Bondige toelichting:
Het KB geeft een aantal praktische punten aan hoe de organisatie van de preventie in de zone dient te
verlopen. De invulling hiervan voor de zone worden overlopen.

Stemming: unaniem
Besluit:
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Enig artikel.

Het zonecollege neemt kennis van de belangrijkste praktische gevolgen van
van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.

het

KB 19/12/2014

tot vastlegging

Punt 18 dagorde: Directie Facilitair Beheer: Vraag tot toelating bezoek aan internationale brandweerbeurs
'lnterschutz' - Hannover.
Bondige toelichting:
De zone wenst 2 verantwoordelijke medewerkers van de directie 'Facilitaire Beheer' af te vaardigen naar de

internationale vakbeurs 'lnterschutz' teneinde contacten te leggen en inspiratie op te doen om onze zone in de
komende jaren van het meest geschikte materiaal te kunnen voorzien en dit zowel in het belang van de
veiligheid van de burger als van het eigen operationeel personeel.

Stemming: unaniem
Besluit:

Artikel 1:
Het zonecollege geeft machtiging voor 2 medewerkers om de vakbeurs 'lnterschutz' georganiseerd van 8

tot

L3

juni te Hannover (Duitsland) te bezoeken voor 2 dagen in opdracht van de zone met het oog op het kennis
nemen van de nieuwe ontwikkelingen op vlak van de hulpverlening en de uitrustingen.

Artikel2:
Het zonecollege gaat akkoord met de betaling van één overnachting voor deze 2 medewerkers, de betaling van
een forfaitaire vergoeding voor maaltijden tijdens het bezoek aan de beurs en de dienstvrijstelling van deze 2
medewerkers voor deze 2 dagen (beperkt tot de reguliere werktijd).

Punt 19 dagorde: Bedrijfsvoering:
opstart aankoopdossiers

PR

en Communicatie: Communicatiemateriaal- goedkeuring budget en

Bondige toelichting:
Om de burger beter te informeren over de werking van de nieuwe zone, en de zone meer visibiliteit, een
visuele identiteit en bekendheid te geven, wordt gevraagd promotioneel en informatief materiaal aan te
mogen maken. ln het kader van de opening van de nieuwe kazerne in Melsele zullen begeleidende activiteiten
en infomateriaal verzorgd moeten worden.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

Het zonecollege gaat akkoord met het geraamde budget van €L1.171,70 incl. BTW voor de aan te maken

communicatiematerialen.
Het zonecollege geeft de toestemming om de dossiers voor de aankoop van het communicatiemateriaal op te
sta rte n.

Punt 20 dagorde: Directie Facilitair Beheer: Machtiging deelname aan manifestat¡e georganiseerd door de
vzw Fire For Life - goedkeuring.
Bondige toelichting:
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De zone wenst deel te nemen aan een benefiet georganiseerd door de vzw Fire For Life naar aanleiding van de

actie 'Music For Life' waarvan de opbrengsten bedoeld zijn voor diverse goede doelen.

Stemming: unaniem
Besluit:

Artikell.
Het zonecollege verleend haar goedkeuring aan de deelname op 20 december 2015 van hulpverleningszone
Waasland aan de actie Fire for Life
de volgende voorwaarden:

1.

-

editie 2015 georganíseerd door vzw Fire for Life Brandweervrienden onder

De deelname van.de medewerkers in de posten van de zone aan de manifestatie Fire For Life 2015

wordt dermate georganiseerd dat de hulpverlening in de zone te allen tijde gegarandeerd blijft. ln die
zin moeten de personeelsleden van de zone die wensen deel te nemen vooraf hun deelname aan de

2.
3.
4.

manifestatie meedelen aan de postoversten in de zone;
De deelname gebeurt op individuele vrijwillige basis en is onbezoldigd;
Het personeel blijft verzekerd via de arbeidsongevallenverzekering afgesloten door de zone t¡jdens de
deelname aan de manifestaties;
Het personeel mag gebruik maken van de interventiekleding voor de deelname van de manifestatie,
maar dient zich te houden aan een onberispelijk en voorbeeldig optreden aangezien zij herkenbaar zijn
als operationeel medewerker van de hulpverleningszone;

5.

De personeelsleden mogen gebruik maken van enkele interventievoertuigen van de zone onder de

voorwaarde dat de hulpverlening in de zone onder alle omstandigheden volwaardig gegarandeerd
blijft. ( De deelnemende voertuigen en de contactgegevens van de voertuigverantwoordelijke zijn op
voorhand door te geven aan de zonecommandant). De voertuigen dienen tevens te allen tijde

6,

bereikbaar te blijven voor een eventuele terugroep in uitzonderlijke omstandigheden.
Eén van de posten in de zone kan zich kandidaat stellen voor het organiseren van een ontbijt voor de
personeelsleden van de zone die aan het event zullen deelnemen. Organisatie gebeurt via de
vriendenkringen brandweer in de zone. De communicatie deskundige van de zone wordt ingeschakeld
voor communicatie rond de manifestatie in het kader van Fire For Life

-

ed¡tie 2015.

Artikel2.
De zone stelt aan de vriendenkring van de brandweer die het ontbijt zal organiseren een bedrag van 500,- Euro
ter beschikking voor de organisatie van het ontbijt.

Punt 21 dagorde: Jeugdbrandweerwerking: gebruik materiaal voor kamp jeugdbrandweer Kruibeke
goedkeuring.

-

Bondige toelichting:

Teneinde de organisatie van het zomerkamp van de jeugdbrandweer Kruibeke te kunnen faciliteren wordt aan
de zone gevraagd een aantal materialen ter beschikking te willen stellen.

Stemming: unaniem
Besluit:
Enig artikel:

het zonecollege gaat akkoord met het gebruik van voornoemd materiaal van de zone ten behoeve van de
organisatie van het kamp jeugdbrandweer Kruibeke dat plaatsvindt van OI/08/2Ot5 tem O8lO8/2015 in
Holsthum, Duitsland.
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Beveren, 4 juni 2015
Namens het zonecollege van de hulpverleningszone Waasland,

ln opdracht

Voorzitter zoneraad en college

andant
Marc Van

Marc Van de Vijver

Velde

Voor eensluidend afschrift

retari
Ann

:

ln opdracht

Secretaris

Ann De Cock
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