Zonecollege
Meldingslijst

Zitting van 4 augustus 2022

Samenstelling:

GEWOON PUNT
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2022_ZC_00226

Verslag 4 juli 2022 - 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

2022_ZC_00227

Gebouwen: Preventief onderhoud en herstellingen
HVAC-installaties in de posten Melsele, Sint-Niklaas en
Waasmunster: Gunning - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Aan het zonecollege wordt gevraagd om de uitvoering van het preventief onderhoud en de
herstellingen aan de HVAC-installaties in de posten Melsele, Sint-Niklaas en Waasmunster
voor één jaar, op basis van aanvaarde factuur, te gunnen aan de firma VMA BE.Maintenance
nv, Humaniteitslaan 114, 1070 Anderlecht, BE 0661.683.124 voor een totaal bedrag van
21.809,63 EUR + 4.580,02 EUR (21 % btw) = 26.389,65 EUR.
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2022_ZC_00228

Gebouwen: Overheidsopdracht voor het duurzaam
onderhoud van de glaspartijen binnen de zone Gunning - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 2 juni 2022 besliste de zoneraad om in principe akkoord te gaan met het
opstarten van een procedure overheidsopdrachten voor het duurzaam onderhoud van de
glaspartijen binnen de zone en om de wijze van gunning (onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking), de indicatieve raming van 48.000 EUR + 10.080 EUR (21 %
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btw) = 58.080 EUR voor 4 jaar en de voorwaarden (raamovereenkomst van minimum één jaar
en maximum 4 jaar, met percelen) vast te stellen.
In zitting van 2 juni 2022 besliste de zoneraad om de opdrachtdocumenten goed te keuren
voor het duurzaam onderhoud van de glaspartijen binnen de zone.
Aan het zonecollege wordt gevraagd om het dienstencontract van minimum één jaar en
maximum 4 jaar voor het duurzaam onderhoud van de glaspartijen binnen de zone te gunnen en dit voor alle percelen samen- aan de firma DCK Invest Holding bv, Safarigeel 112, 2518
CN Zoetermeer, Nederland, BTW NL859 969 903 B01 voor een jaarlijks totaal bedrag van
7.224 EUR + 1.517,04 EUR (21 % btw) = 8.741,04 EUR. Dit betekent een totaal bedrag van
28.896 EUR + 6.068,16 EUR (21 % btw) = 34.964,16 EUR voor 4 jaar.
Aan het zonecollege wordt tevens gevraagd om er kennis van te nemen dat de prijs voor de
uitvoering van een deelopdracht (perceel) kan wijzigen wanneer de locatie van een post zou
wijzigen in de loop van de periode 2022-2026. De nieuwe prijs zal worden vastgesteld op
basis van de eenheidsprijzen die de firma DCK Invest Holding bv heeft opgegeven in de
offerte.
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2022_ZC_00229

Niet-rollend materieel: Onderhoud, keuringen en
herstellingen reddingsvesten: Gunning - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 4 augustus 2022 heeft de zoneraad beslist om er in principe mee akkoord te
gaan om een contract af te sluiten voor het onderhoud en de keuringen van reddingsvesten en
de nodige herstellingen.
De zoneraad heeft tevens beslist om de wijze van gunning (via het Havenbedrijf van
Antwerpen dat optreedt als aankoopcentrale), de indicatieve raming voor de zone (9.917,36
EUR + 2.082,64 EUR (21 % btw) = 12.000 EUR over 4 jaar) en de voorwaarden vast te
stellen.
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de overheidsopdracht voor het onderhoud en de
keuringen van reddingsvesten en de nodige herstellingen te gunnen aan de firma Nassau
Scheepsbenodigdheden bv, Asiadok - Oostkaai Haven 28D, 2030 Antwerpen 3, BE
0552.681.848.
Op basis van de eenheidsprijzen in de inventaris van de offerte van Nassau
Scheepsbenodigdheden bv wordt de totale uitgave, gespreid over 4 jaar, op maximaal
9.917,36 EUR + 2.082,64 EUR (21 % btw) = 12.000 EUR geraamd.
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2022_ZC_00230

Verzekeringen: Vonnis in gerechtelijke procedure autoongeval op 26 juni 2019 met stoffelijke schade
(autopomp en voertuig van tegenpartij) - Kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Aan het zonecollege wordt gevraagd om kennis te nemen van het vonnis, op 24 juni 2022, van
de Politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Sint-Niklaas, derde kamer, met betrekking tot
het auto-ongeval op 26 juni 2019 met stoffelijke schade (autopomp van de zone en voertuig
van de tegenpartij).
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2022_ZC_00231

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.
In zitting van 23 december 2021 besliste het zonecollege de levering van het softwarepakket
3P te gunnen en het aantal gebruikerslicenties van 5 naar 7 op te trekken voor de duur van 6
maanden (periode 22 januari 2022 tot 22 juli 2022).
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de verlenging van de huidige 7 licenties bij de firma
3P, Verviersstraat 1, 2000 Antwerpen goed te keuren voor de periode van 6 maanden, van 22
juli 2022 tot 22 januari 2023, voor een totaal bedrag van maximum 6.062,70 EUR + 1.273,17
EUR (21 % btw) = 7.335,87 EUR.
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2022_ZC_00232

Ontvangsten: Oninvorderbare en onverhaalbare
ontvangsten - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In het kader van het debiteurenbeheer van de facturen (niet-fiscale ontvangsten) werd
goedkeuring gegeven voor de uitvoerbaarverklaring van dwangbevelen voor de invordering
van facturen.
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen werd een
dwangbevel uitgevaardigd, geviseerd en uitvoerbaar verklaard door het zonecollege.
Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot.
Via mail en per schrijven werden we door gerechtsdeurwaarders De Belder en Snoeck op de
hoogte gehouden van het verloop van de invordering van de onbetwiste en opeisbare
schuldvorderingen.
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2022_ZC_00233

Visum en uitvoerbaarverklaring van dwangbevelen voor
de invordering van facturen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Een aantal personen en firma's hebben hun factuur na een uitgebreide invorderingsprocedure
nog steeds niet betaald (zie lijst in bijlage).
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2022_ZC_00234

Zonecollege

Hulpverleningszonebegroting 2022: Definitieve
vastleggingen, goedkeuring facturen, definitieve
rechten - Vaststelling
Goedgekeurd

4 augustus 2022 9:30

3/8
Maatschappelijke zetel
Hulpverleningszone Waasland,
Nijverheidsstraat 33 te 9100 Sint-Niklaas

Beknopte samenvatting

Het zonecollege stelt de lijst van de definitieve vastleggingen (843 tot 1260 van het dienstjaar
2022), de binnenkomende stukken (1201 tot 1828 van het dienstjaar 2022) en definitieve
rechten (54 tot 77 van het dienstjaar 2022) over de periode 25 mei 2022 tot en met 25 juli
2022.
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2022_ZC_00235

Niet-rollend materieel: Kledij: Leveren van interventieoveralls voor de ambulanciers voor de zone: Plaatsen
bestelling - Kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Aan het zonecollege wordt gevraagd om kennis te nemen van het plaatsen van een bestelling
van 350 interventie-overalls voor de ambulanciers, via aanvaarde factuur, bij de firma
MICHIELSENS-STERCKX NV, Zuid-Australiëlaan 31-35, 2500 Lier, BE 0434.173.285
voor een totaal bedrag van 24.115,00 EUR + 5.064,15 EUR (21 % btw) = 29.179,15 EUR.
HRM PUNT
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2022_ZC_00236

Administratief personeel: Ontslag op eigen verzoek van
een calltaker / dispatcher d.m.v. een opzegtermijn Kennisneming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

De betrokkene is sedert 1 oktober 2020 voor onbepaalde duur in dienst als voltijds
contractueel calltaker / dispatcher.
Betrokkene heeft zijn ontslag betekend op 20 juli 2022 door middel van het naleven van een
opzegtermijn van vijf weken.
Aan het college wordt gevraagd kennis te nemen van het vrijwillig ontslag.
12

2022_ZC_00237

Administratief personeel: Vacantverklaring, starten
procedure interne mobiliteit, aanwervingsprocedure en
aanleggen wervingsreserve voor contractueel
calltaker/dispatcher C1-2-3 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Aan het zonecollege wordt gevraagd één voltijdse contractuele functie van
calltaker/dispatcher C1-2-3 voor de dienst dispatching/HC112 vacant te verklaren, gelijktijdig
een procedure van interne mobiliteit en een aanwervingsprocedure op te starten en een
wervingsreserve aan te leggen. De kandidaten op de reservelijst van interne mobiliteit zullen
eerst bevraagd worden in volgorde van hun behaald resultaat voor invulling van deze functie.
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2022_ZC_00238
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Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting

Op 20 oktober 2022 wordt opnieuw de Youca Action Day, (vroeger Zuiddag) georganiseerd.
Dan gaan meer dan 17.000 Vlaamse en Brusselse jongeren een dag aan de slag voor een
bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze ermee verdienen gaat
naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden en naar een aantal projecten in
België, naar keuze van de jongeren zelf.
Aan het college wordt gevraagd in te gaan op dit initiatief en twee studenten de mogelijkheid
te geven om te laten proeven van het brandweerleven.
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2022_ZC_00239

Brandweerpersoneel: Benoeming als vrijwillig
brandweerman, post Sint-Niklaas - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 1 augustus 2019 heeft het zonecollege beslist om betrokkene aan te stellen als
stagedoend vrijwillig brandweerman met ingang van 1 september 2019. Aan het zonecollege
wordt gevraagd om betrokkene als vrijwillig brandweerman te benoemen met ingang van 13
juli 2022 .
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2022_ZC_00240

Brandweerpersoneel: Cumulatie van beroepsactiviteiten
van een beroepsbrandweerman-ambulancier, post SintNiklaas - 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 post Sint-Niklaas, goed te keuren.
16

2022_ZC_00241

Brandweerpersoneel: Cumulatie van beroepsactiviteiten
van een beroepsbrandweerman-ambulancier, post SintNiklaas - 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-ambulancier van post Sint-Niklaas, goed te keuren.
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2022_ZC_00242

Brandweerpersoneel: Eervol ontslag van een vrijwillig
sergeant, post Kruibeke - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Met e-mail van 14 juli 2022 vraagt betrokkene aan het zonecollege om hem op eigen verzoek
eervol ontslag te verlenen met ingang van 1 oktober 2022. Hij voldoet aan de voorwaarde van
20 jaar dienst in het kader van eervol ontslag. Aan het college wordt gevraagd om betrokkene
eervol ontslag te verlenen.
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2022_ZC_00243

Brandweerpersoneel: Ontslag op eigen verzoek van een
vrijwillig korporaal, post Sint-Niklaas - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Aan het zonecollege wordt gevraagd een vrijwillig brandweerman binnen post Sint-Niklaas
ontslag te verlenen op eigen verzoek met ingang van 1 juli 2022.
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2022_ZC_00244

Brandweerpersoneel: Opschorting van benoeming van
een vrijwillig korporaal, post Beveren - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Betrokkene vraagt opschorting van zijn benoeming als vrijwillig korporaal binnen de post
Beveren, voor een eerste ononderbroken periode van zes maanden.
Aan het zonecollege wordt gevraagd in te stemmen met deze aanvraag.
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2022_ZC_00245

Ambulancepersoneel: Mutatie beroepsambulancier naar
post Melsele - aanstelling en startdatum - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 7 april 2022 heeft het college 3 openstaande plaatsen van beroepsambulancier
(niet-brandweer) vacant verklaard voor post Melsele. Het college heeft zich akkoord
verklaard deze vacature(s) in eerste instantie in te vullen via mutatie van in aanmerking
komende personeelsleden. De vacante functies die na deze mutaties in de DGH-werking
ontstaan, zijn intussen ingevuld via de lopende wervingsreserve van beroepsambulanciers
(niet-brandweerman).
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de interne kandidaten aan te stellen in hun nieuwe
post en de ingangsdatum van deze mutatie vast te stellen.
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2022_ZC_00246
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Beknopte samenvatting

In zitting van 7 april 2022 heeft het college 3 openstaande plaatsen van beroepsambulancier
(niet-brandweer) vacant verklaard voor post Melsele. Het college heeft zich akkoord
verklaard deze vacature(s) in eerste instantie in te vullen via mutatie van in aanmerking
komende personeelsleden. De vacante functies die na deze mutaties in de DGH-werking
ontstaan, zijn intussen ingevuld via de lopende wervingsreserve van beroepsambulanciers
(niet-brandweerman).
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de interne kandidaten aan te stellen in hun nieuwe
post en de ingangsdatum van deze mutatie vast te stellen.
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2022_ZC_00247

Ambulancepersoneel: Mutatie beroepsambulancier naar
post Melsele - aanstelling en startdatum - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 7 april 2022 heeft het college 3 openstaande plaatsen van beroepsambulancier
(niet-brandweer) vacant verklaard voor post Melsele. Het college heeft zich akkoord
verklaard deze vacature(s) in eerste instantie in te vullen via mutatie van in aanmerking
komende personeelsleden. De vacante functies die na deze mutaties in de DGH-werking
ontstaan, zijn intussen ingevuld via de lopende wervingsreserve van beroepsambulanciers
(niet-brandweerman).
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de interne kandidaten aan te stellen in hun nieuwe
post en de ingangsdatum van deze mutatie vast te stellen.
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2022_ZC_00248

Ambulancepersoneel: Aanstelling als stagedoend
beroepsambulancier DGH-werking - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 4 juli 2022 besliste het zonecollege één functie van beroepsambulancier vacant
te verklaren voor de DGH werking. Deze plaats zal ingevuld worden door werving uit de
geldige wervingsreserve van beroepsambulancier, vastgesteld in zitting van 1 juli 2021.
Aan het zonecollege wordt gevraagd om de eerstvolgende kandidaat in de wervingsreserve
van beroepsambulancier aan te stellen als stagedoend beroepsambulancier (nietbrandweerman vanaf 29 augustus 2022.
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2022_ZC_00249

Ambulancepersoneel: Aanstelling als stagiair vrijwillig
ambulancier voor post Temse - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

In zitting van 4 juli 2022 heeft het zonecollege beslist om 3 plaatsen van vrijwillig
ambulancier-niet brandweerman vacant te verklaren.
Er is nog een geldige wervingsreserve van 03/12/2020. Aan het college wordt gevraagd één
van de geslaagde kandidaten aan te stellen, in volgorde van de rangschikking in de
geldige wervingsreserve, ter bezetting van de bestaande vacature voor post Temse.
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2022_ZC_00250

Ambulancepersoneel: Verlof voor stage van een
beroepsambulancier niet-brandweer, post Kruibeke Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting

Een beroepsambulancier binnen post Kruibeke vraagt toestemming tot verlof voor stage met
ingang van 1 januari tot en met 31 december 2023.
Aan het college wordt gevraagd in te stemmen met deze aanvraag.
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2022_ZC_00251

Ambulancepersoneel: Cumulatie van beroepsactiviteiten
van een beroepsambulancier, 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 beroepsambulancier van post Sint-Niklaas, goed te keuren.
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