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Zonecollege
Meldingslijst Zitting van 23 december 2021

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Van de Vijver; de heer Lieven Dehandschutter; de heer Luc De Ryck; de heer Stany De 
Rechter; mevrouw Maaike De Rudder; de heer Dimitri Van Laere; de heer Jurgen Bauwens; de heer 
Kim Van Mieghem; de heer Thierry Van Goethem

GEWOON PUNT

1 2021_ZC_00346 Verslag 2 december 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid vermeldt niet expliciet door wie de 
notulen van het zonecollege moeten worden goedgekeurd. Bij gebrek aan specifieke 
regelgeving worden naar analogie met de organieke regelgeving van het gemeentedecreet 
15/07/2005 (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.

2 2021_ZC_00347 Rollend materieel: Leveren van commandowagen voor 
post Sint-Niklaas: Gunning - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In zitting van 2 december 2021 besliste de zoneraad om in principe akkoord te gaan met de 
levering van een commandowagen voor de post Sint-Niklaas en om  de wijze van gunning 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking), de indicatieve raming 
(78.512,40 EUR + 16.487,60 EUR (21 % btw) = 95.000 EUR) en de voorwaarden vast te 
stellen. De ombouw van het voertuig door de firma Autographe nv, Avenue Lavoisier 2, 1300 
Waver, is inbegrepen in de raming. 

Aan het zonecollege wordt gevraagd om de levering van een commandowagen VW 
Transporter Combi 6.1 voor de post Sint-Niklaas te gunnen aan de firma D'Ieteren, 
Maliestraat 50, 1050 Elsene, BE 0403.448.140, voor een totaal bedrag van 70.369,79 EUR + 
14.777,66 EUR (21 % btw) = 85.147,45 EUR.
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3 2021_ZC_00348 Rollend materieel: Ombouw industriële zware autopomp 
van post Melsele naar een multifunctionele autopomp: 
Gunning - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In zitting van 2 december 2021 besliste de zoneraad om er in principe mee akkoord te gaan 
om een overheidsopdracht op te starten voor de ombouw van de huidige industriële zware 
autopomp van post Melsele naar een multifunctionele autopomp en voor het leveren van 
hydraulisch bevrijdingsmateriaal als uitrusting voor dit voertuig. 
De zoneraad besliste tevens om de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking), de totale raming (80.991,73 EUR + 17.008,27 EUR (21 % 
btw) = 98.000 EUR) en de voorwaarden vast te stellen. 
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de opdracht voor het ombouwen te gunnen aan de 
firma Vanassche Firefighting Engineering nv, Brugsesteenweg 8, 8531 Harelbeke, BE 0415 
345 684 voor een totaal bedrag van 48.413,06 EUR + 10.166,74 EUR (21 % btw) = 58.579,80 
EUR en om de opdracht voor het leveren van hydraulisch bevrijdingsmateriaal als uitrusting 
voor dit voertuig te gunnen aan diverse leveranciers voor een totaal bedrag van 33.021,36 
EUR + 6.934,48 EUR (21 % btw) = 39.955,84 EUR.

4 2021_ZC_00349 Rollend materieel: Leveren van tankwagen voor post 
Melsele: Gunning - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In  zitting van 2 september 2021 heeft de zoneraad beslist om de wijze van gunning (openbare 
procedure waarbij Zone Centrum optreedt als aankoopcentrale), de indicatieve raming 
(289.256,20 EUR + 60.743,80 EUR (21 % btw) = 350.000 EUR voor een 6x4 tankwagen van 
12.000 l) en de voorwaarden (een raamovereenkomst van 4 jaar) vast te stellen. 
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de gunning van de raamovereenkomst voor het 
leveren van tankwagens gedurende 4 jaar, aan de firma Fire Technics nv, Solvaylaan 6, 8400 
Oostende, BE 0406.741.487, conform de gunningsbeslissing van Zone Centrum, goed te 
keuren. 
Aan het zonecollege wordt tevens gevraagd om de bestelling van een 6x4 tankwagen van 
12.000 l voor de post Melsele te plaatsen bij de firma Fire Technics nv, Solvaylaan 6, 8400 
Oostende, BE 0406.741.487 voor een totaalbedrag van maximum 278.183,00 EUR + 
58.418,43 EUR (21 % btw) = 336.601,43 EUR.

5 2021_ZC_00350 Gebouwen: Verlengen proefproject voor kleine 
herstellingen in de gebouwen van de zone - 
Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In zitting van 1 augustus 2019 nam de zoneraad kennis van een proefproject van één jaar 
waarbij de uitvoering van kleine werken in de gebouwen van de zone wordt voorgelegd aan 
de dienst Domestic Repair, afdeling van de firma Flancco bvba, Rivierstraat 54, 9080 
Beervelde, BE 0466.111.526. 
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In zitting van 5 november 2020 heeft het zonecollege beslist om de overeenkomst met 14 
maanden te verlengen, van 5 november 2020 tot 31 december 2021.
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de verlenging van deze overeenkomst goed te keuren 
voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022, aan de nieuwe  voorwaarden.

6 2021_ZC_00351 ICT: Dienstencontract uitbouw en onderhoud zonaal 
ICT-platform: Prijsherziening - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In zitting van 1 maart 2018 heeft de zoneraad het dienstencontract voor de uitbouw en het 
onderhoud van het zonaal ICT-platform, met een looptijd van 4 jaar vast met mogelijke 
verlengingen tot 6 of 8 jaar, gegund aan de firma e-BO Enterprises, Ter Waarde 60, 8900 
Ieper, BE 0470.174.242. 
In zitting van 4 februari 2021 heeft het zonecollege een prijsstijging van 0,8460 % als gevolg 
van indexering vanaf 1 januari 2021 goedgekeurd. 
Aan het zonecollege wordt gevraagd om in te gaan op de vraag van e-BO Enterprises om een 
nieuwe prijsstijging van 3,48 % als gevolg van indexering toe te passen vanaf 1 januari 
2022.  

7 2021_ZC_00352 ICT: Verlenging van de licenties van het softwarepakket 
3P - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In zitting van 1 oktober 2015 besliste het zonecollege de levering van het softwarepakket 3P 
(5 gebruikslicenties met 1 gratis serverlicentie) voor de duur van 2 semesters te gunnen aan de 
firma 3P, Verviersstraat 1, 2000 Antwerpen (periode 22 januari 2016 tot 22 januari 2017).
De huidige 5 licenties werden vijfmaal verlengd, telkens voor een jaar, tot 22 januari 2022. 
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de verlenging van de huidige 5 licenties en 2 extra 
licenties (voor een totaal van 7 licenties) bij de firma 3P, Verviersstraat 1, 2000 Antwerpen 
goed te keuren voor de periode van 6 maanden, van 22 januari 2022 tot 22 juli 2022, voor een 
totaal bedrag van maximum 5.880 EUR + 1.234,80  EUR (21 % btw) = 7.114,80 EUR.

8 2021_ZC_00353 Verzekeringen: Gezamenlijke plaatsing 
overheidsopdracht verzekeringsportefeuille waarbij de 
Stad Sint-Niklaas als aankoopcentrale optreedt: 
Gunning - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In zitting van 6 mei 2021 besliste de zoneraad om ermee akkoord te gaan dat de zone zou 
deelnemen aan de overheidsopdracht voor het afsluiten van diverse verzekeringscontracten 
voor de zone, met ingang van 1 januari 2022 en voor maximum 4 jaar, waarbij de Stad Sint-
Niklaas optreedt als opdrachtencentrale. Het bestek van de overheidsopdracht vermeldt 4 
percelen: arbeidsongevallenverzekering, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, 
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verzekering materiële schade (waaronder brand en aanverwante risico's, waardenverzekering, 
elektronica en machinebreuk), en collectieve hospitalisatieverzekering.
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de gunning vast te stellen van

• de arbeidsongevallenverzekering, vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 31 december 2025, 
aan de firma Ethias nv, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik (postadres: Prins 
Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt), overeenkomstig het besluit van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de Stad Sint-Niklaas in zitting van 13 december 
2021, mits nog de stand-still periode van 15 dagen, dit is tot 4 januari 2022, te 
respecteren;

• de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 31 
december 2025, aan de firma AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1170 Brussel, 
overeenkomstig het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Sint-Niklaas in zitting van 13 december 2021, mits nog de stand-still periode van 
15 dagen, dit is tot 4 januari 2022, te respecteren;

• de verzekering materiële schade, vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 31 december 2025, 
aan de firma KBC Verzekeringen nv, P. Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, 
overeenkomstig het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Sint-Niklaas in zitting van 29 november 2021. De stand-still periode werd 
gerespecteerd; 

• de collectieve hospitalisatieverzekering, vanaf 1 januari 2022 tot uiterlijk 31 december 
2025, aan de firma Belfius Insurance nv, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, 
overeenkomstig het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van de 
Stad Sint-Niklaas in zitting van 29 november 2021. De stand-still periode werd 
gerespecteerd.

9 2021_ZC_00354 Hulpverleningszonebegroting 2021: Definitieve 
vastleggingen, goedkeuring facturen, definitieve 
rechten - Vaststelling
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Het zonecollege stelt de lijst van de definitieve vastleggingen (1638 tot 1980 van het 
dienstjaar 2021), de binnenkomende stukken (2317 tot 2780van het dienstjaar 2021) en 
definitieve rechten (91 tot 100van het dienstjaar 2021) over de periode 21 oktober 2021 tot en 
met 13 december 2021.

HRM PUNT

10 2021_ZC_00355 Administratief en technisch personeel: Afzien van 
aanstelling als Adviseur technische brandpreventie  - 
Kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In zitting van 2 december 2021 werd betrokkene aangesteld als Adviseurt technische 
brandpreventie. Betrokkene heeft echter laten weten dat hij niet wenst in te gaan op de 
aangeboden tewerkstelling.
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11 2021_ZC_00356 Administratief en technisch personeel: Aanstelling 
Adviseur technische brandpreventie (A1a-A1b-A2a)  - 
Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
In zitting van 2 december 2021 werd de wervingsreserve voor de functie van adviseur 
technische brandpreventie vastgesteld door het zonecollege. In dezelfde zitting besliste het 
zonecollege om de hoogst gerangschikte kandidaat op de wervingsreserve van adviseur 
technische brandpreventie aan te stellen. 
Via mail van 13 december 2021 zag betrokkene af van zijn aanstelling. Daarom werd contact 
opgenomen met de tweede kandidaat op de reservelijst Adviseur technische brandpreventie. 
Na telefonisch contact heeft betrokken meegedeeld dat hij de aanstelling wil aanvaarden. 
Daarom wordt gevraagd aan het zonecollege om de tweede kandidaat op de 
wervingsreservelijst aan te stellen als Adviseur technische brandpreventie (A1a-A1b-A2a). 

12 2021_ZC_00357 Ambulancepersoneel: Opschorting van benoeming van 
een vrijwillig ambulancier, post Beveren - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Met mail van 26 november 2021 vraagt betrokkene toestemming tot opschorting van zijn 
benoeming als vrijwillig ambulancier binnen de post Beveren. Dit met ingang van 1 december 
2021, voor een eerste ononderbroken periode van zes maanden.
Aan het zonecollege wordt gevraagd in te stemmen met deze aanvraag.

13 2021_ZC_00358 Ambulancepersoneel: Aanvraag cumulatie van 
beroepsactiviteiten van een beroepsambulancier - 
Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Bepaalde medewerkers van Hulpverleningszone Waasland hebben, naast hun 
beroepsactiviteit, ook een nevenactiviteit. In principe is deze cumulatie verboden, maar na 
advies van de hiërarchisch meerdere kunnen individuele afwijkingen toegestaan of geweigerd 
worden.
Aan het zonecollege wordt gevraagd om het verzoek tot cumulatie van beroepsactiviteiten van 
een beroepsambulancier goed te keuren.

14 2021_ZC_00359 Brandweer personeel: Eervol ontslag van een vrijwillig 
korporaal, post Kruibeke - Goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
Aan het college wordt gevraagd een vrijwillig korporaal van de post Kruibeke, op zijn eigen 
verzoek, eervol ontslag te verlenen met ingang van 1 maart 2022.
Betrokkene voldoet aan alle voorwaarden.

15 2021_ZC_00360 Brandweerpersoneel: Ontslag op eigen verzoek van een 
vrijwillig brandweerman, post Waasmunster - 
Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan het zonecollege wordt gevraagd een vrijwillig brandweerman binnen post Waasmunster, 
ontslag te verlenen op eigen verzoek met ingang van 25 november 2021.

16 2021_ZC_00361 Brandweerpersoneel: Opschorting van benoeming van 
een vrijwillig brandweerman, post Temse - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Met mail van 26 november 2021 vraagt betrokkene toestemming tot opschorting van zijn 
benoeming als vrijwillig brandweerman binnen de post Temse. Dit met ingang van 1 
december 2021, voor een eerste ononderbroken periode van zes maanden.
Aan het zonecollege wordt gevraagd in te stemmen met deze aanvraag.

17 2021_ZC_00362 Brandweerpersoneel: Cumulatie van beroepsactiviteiten 
van een beroepsbrandweerman-autobestuurder, post 
Sint-Niklaas - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Bepaalde medewerkers van Hulpverleningszone Waasland hebben, naast hun 
beroepsactiviteit, ook een nevenactiviteit. In principe is deze cumulatie verboden, maar na 
advies van de hiërarchisch meerdere kunnen individuele afwijkingen toegestaan of geweigerd 
worden.
Aan het zonecollege wordt gevraagd om het verzoek tot cumulatie van beroepsactiviteiten van 
een beroepsbrandweerman-autobestuurder van de post Sint-Niklaas, goed te keuren.

Zonecommandant
Thierry Van Goethem

Voorzitter
Marc Van de Vijver

Secretaris
Kim Van Mieghem


