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 Zoneraad – Overzicht der besluiten  

 Vergadering van de zoneraad van 26 mei 2020 

 Aanwezig:  Albert Beerens, Voorzitter 

Bert Heylen, Zonecommandant 

Fanny Wille, Secretaris 

 Verontschuldigd:  Walter Vansteenkiste, Ondervoorzitter 

Walter De Donder, Burgemeester Affligem 

Koen Van Elsen, Burgemeester Asse 

Hugo Vandaele, Burgemeester Beersel 

Dirk Willem, Burgemeester Bever 

Willy Segers, Burgemeester Dilbeek 

Alexis Calmeyn, Burgemeester Drogenbos 

Patrick Decat, Burgemeester Galmaarden 

Michel Doomst, Burgemeester Gooik 

Chris Selleslagh, Burgemeester Grimbergen 

Marc Snoeck, Burgemeester Halle 

Kris Poelaert, Burgemeester Herne 

Renaat Huysmans, Burgemeester Kapelle-op-den-Bos 

Alexandra Thienpont, Burgemeester Kortenberg 

Bertrand Waucquez, Burgemeester Kraainem 

Irina De Knop, Burgemeester Lennik 

Steven Van Linthout, Burgemeester Liedekerke 

Yves Ghequiere, Burgemeester Linkebeek 

Conny Moons, Burgemeester Londerzeel 

Marc Grootjans, Burgemeester Machelen 

Gerda Van Den Brande, Burgemeester Meise 

Maarten Mast, Burgemeester Merchtem 
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Eddy Timmermans, Burgemeester Pepingen 

Wim Goossens, Burgemeester Roosdaal 

Pierre Rolin, Burgemeester Sint-Genesius-Rode 

Luc Deconinck, Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw 

Kurt Ryon, Burgemeester Steenokkerzeel 

Michel Vanderhasselt, Burgemeester Ternat 

Hans Bonte, Burgemeester Vilvoorde 

Frédéric Petit, Burgemeester Wezembeek-Oppem 

Ingrid Holemans, Burgemeester Zaventem 

Geerinckx Veerle, Burgemeester Zemst 

Lodewijk De Witte, Gouverneur Vlaams-Brabant 

Katrien Van Vlasselaer, Wendy Vandervelpen, Waarnemer 

provincie 

Afwezig Volgende leden hebben eveneens hun akkoord gegeven 
(elektronisch) voor alle agendapunten: 

• Koen Van Elsen                     Burgemeester Asse                          
Elektronisch 

• Hugo Vandaele                      Burgemeester Beersel                      

Elektronisch 

• Dirk Willem                           Burgemeester Bever                         

Elektronisch 

• Alexis Calmeyn                           Burgemeester Drogenbos                      
Elektronisch 

• Patrick Decat                         Burgemeester Galmaarden               
Elektronisch 

• Michel Doomst                       Burgemeester Gooik                        
Elektronisch 

• Chris Selleslagh                     Burgemeester Grimbergen               
Elektronisch 

• Marc Snoeck                          Burgemeester Halle                         

Elektronisch 

• Kris Poelaert                          Burgemeester Herne                       

Elektronisch 

• Renaat Huysmans            Burgemeester Kapelle-op-den-Bos    
Elektronisch 

• Alexandra Thienpont              Burgemeester Kortenberg                
Elektronisch 

• Bertrand Waucquez                Burgemeester Kraainem                  
Elektronisch 
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• Yves Ghequière                      Burgemeester Linkebeek                 

Elektronisch 

• Marc Grootjans                      Burgemeester Machelen                  

Elektronisch 

• Maarten Mast                         Burgemeester Merchtem                  
Elektronisch 

• Eddy Timmermans                  Burgemeester Pepingen                  
Elektronisch 

• Pierre Rolin                      Burgemeester Sint-Genesius-Rode   
Elektronisch 

• Luc Deconinck                    Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw    

Elektronisch 

• Kurt Ryon                              Burgemeester Steenokkerzeel          

Elektronisch 

• Michel Vanderhasselt               Burgemeester Ternat                       
Elektronisch 

• Hans Bonte                              Burgemeester Vilvoorde                   
Elektronisch 

• Walter Vansteenkiste              Burgemeester Wemmel                   
Elektronisch 

• Frédéric Petit                   Burgemeester Wezembeek-Oppem   
Elektronisch 

• Ingrid Holemans                     Burgemeester Zaventem                 

Elektronisch 

• Veerle Geerinckx                       Burgemeester Zemst                          

Elektronisch 

 Uw contactpersoon: Bert Heylen - Zonecommandant  

 E-mail: bert.heylen@zvbw.be T: 02 451 49 11 
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Goedkeuring vorig verslag 

 

1. Goedkeuring vorige verslagen - Uitgesteld 

De goedkeuring van de notulen van de voorgaande zitting van de zoneraad 
wordt uitgesteld. 

 

Openbaar 
Algemene dienst 

 

2. Toekennen van een erkentelijksheidpremie voor alle medewerkers 

Artikel 1: De zoneraad beslist om aan alle medewerkers, die de dienst eervol 
verlaten, een voordeel toe te kennen van 250 euro. 

Artikel 2: Dit werd voorgelegd aan de vakorganisaties 

 

3. Eindeloopbaanbeleid 

Artikel 1: De Zoneraad keurt het eindeloopbaanbeleid goed. 

Artikel 2: Het eindeloopbaanbeleid werd besproken met de sociale partners 

(BOC). 

 

4. Begrotingswijziging 1-2019 Vlaams-Brabant West: goedkeuring door de 

waarnemend provinciegouverneur - Ter kennisgeving 
Enig artikel: De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de 

begrotingswijziging 1-2019 van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant 
West door de waarnemend provinciegouverneur. 

 

5. Begroting 2020 Vlaams-Brabant West: goedkeuring door de waarnemend 
provinciegouverneur - Ter kennisgeving 

Enig artikel: De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de 
begroting 2020 van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant West door de 
waarnemend provinciegouverneur. 

 

6. HAVILAND Intercommunale IGSV - statutaire gewone algemene 

vergadering op woensdag 17 juni 2020 om 18.00 uur 
Artikel 1:  De zoneraad keurt de agendapunten van de gewone algemene 
vergadering van Haviland Intercommunale dd. 17 juni 2020 goed. 

Artikel 2: De zoneraad mandateert de reeds gevolmachtigde effectieve 
afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde - gedurende de huidige 

legislatuur – om de agendapunten op de gewone algemene vergadering van 
Haviland Intercommunale dd. 17 juni 2020 goed te keuren. 

Artikel 3: De zoneraad gelast het zonecollege met de uitvoering van dit 

besluit. 
 

 
HR - Aanwervingen 
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7. Openstellen functie bijzonder rekenplichtige 
Enig artikel: De zoneraad keurt het reglement inzake de procedure voor 
aanduiding van de bijzonder rekenplichtige en de opstart van de 

aanduidingsprocedure met het vacaturebericht voor een bijzonder 
rekenplichtige goed. 

 

8. Openstellen van 9 vacante plaatsen als brandweerman binnen het 
operationeel kader 

De zoneraad beslist: 

Artikel 1: Er worden negen plaatsen voor beroepsbrandweerman vacant 

verklaard; 

Artikel 2: De vacante plaatsen worden ingevuld via aanwerving; 

 
HR - Cumulaties 

9. Cumulatie van beroepsactiviteiten 
Enig artikel: De zoneraad keurt goed dat alle verleende cumulaties voor 

beroepsactiviteiten met zes maanden verlengd worden tot en met 
31/12/2020. 

 
Logistiek  

10. Raamcontract FORCMS voor gsm-abonnementen - lastvoorwaarden 

en wijze van gunnen 
Enig artikel: De zoneraad keurt de lastenvoorwaarden, wijze van gunnen en 
de afname van het raamcontract onder publieke referentie FORCMS-GSM-

117 dewelke loopt tot en met 31/12/2023 en dat gegund werd aan Proximus 
nv, goed. 

 

11. Aankoop van oppervlaktereddingspakken - Lastvoorwaarden en 
wijze van gunnen 

Enig artikel: De zoneraad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van 
oppervlaktereddingspakken en de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen, goed. 

 

12. Aankoop commandowagens Dir CP-Ops - Lastvoorwaarden en wijze 

van gunnen 
Artikel 1: Het lastenboek voor de aankoop van twee commandowagens Dir 

CP-Ops wordt goedgekeurd.  

Artikel 2: De openbare procedure als wijze van gunnen wordt goedgekeurd.  

 

13. Aankoop stabilisatiesets - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 
Enig artikel: De zoneraad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van 

voertuigstabilisatiesets en de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen, goed. 

 

14. Aankoop blusmonitoren - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 
Enig artikel: De zoneraad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van 

monitoren en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking als wijze van gunnen, goed. 
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15. Nieuwbouw PZ AMOW - Erfdienstbaarheden post Asse 
Artikel 1 : De zoneraad gaat ermee akkoord dat de vuilwaterriolering van 
de nieuwbouw van de PZ AMOW op de Asphaltcosite te Asse aangesloten 

wordt op de bestaande vuilwaterriolering van post Asse, onder volgende 
voorwaarden : 

 Aansluiting niet blind ondergronds, maar in een goed toegankelijke 
inspectieput. 

 Elke betonplaat waarin opbraakwerken moeten gebeuren, wordt in 

zijn geheel opgebroken en vervangen (geen bijkomende voegen 
tussen betonplaten creëren). 

 Herstelling koer conform Standaardbestek 250 (standaardbestek voor 
de wegenbouw). 

  

Artikel 2 : De zoneraad gaat ermee akkoord dat de PZ AMOW als toegang 
naar hun nieuwbouw gebruik maakt van de personeelsparking van post Asse 

en de betonverharding omheen het gebouw, onder volgende voorwaarden : 

 PZ AMOW plaatst een omheining rondom het gebouw en de 

personeelsparking van post Asse. 

 PZ AMOW sluit de personeelsparking af met een elektrisch bediende 
poort, bedienbaar vanuit de zonale dispatching. 

  

Artikel 3 : Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het 

gemeentebestuur van Asse en aan de PZ AMOW. 

 

16. Waterfonteinen met fles - Afname via raamcontract 

Artikel 1 : De zoneraad keurt de afname van het raamcontract FORCMS-
BSD-125 (waterfonteinen met fles) als lastvoorwaarde en wijze van gunnen 

voor de opdracht tot verhuren van waterfonteinen met fles, goed. 

  

Artikel 2 : Mits goedkeuring door de zoneaad van de afname van het 

raamcontract FORCMS-BSD-125 zal de opdracht tot verhuren van 
waterfonteinen met fles toegewezen worden aan de firma Aqua Vital nv – 

Newtonlaan 1 – 1300 Waver, voor een periode van 48 maanden, met ingang 
vanaf 1 juli 2020. 

 

17. Aankoop van hogedrukreinigers en schrob/zuigmachines - 
Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 

Enig artikel: De zoneraad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van 
hogedrukreinigers en schrob/zuigmachines evenals de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze 

van gunnen, goed. 
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18. Aankoop adembeschermingsapparatuur - Lastvoorwaarden en wijze 
van gunnen 

Enig artikel: De zoneraad keurt het bijzonder bestek m.b.t. de aankoop van 

adembeschermingsuitrusting en de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen, goed. 

 

19. Aankoop van reanimatie oefenpoppen - Lastvoorwaarden en wijze 
van gunnen 

Enig artikel: De zoneraad keurt het lastenboek voor de aankoop van 
reanimatie oefenpoppen, evenals de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen, goed. 

 
Brandpreventie  

20. Zonale reglementen en richtlijnen 
Artikel 1: De zoneraad keurt het zonaal reglement houdende maatregelen 
ter preventie van brand en ontploffing in Publiek Toegankelijke Inrichtingen 

(PTI) goed; 

Artikel 2: De zoneraad keurt het zonaal reglement houdende maatregelen 

ter preventie van brand en ontploffing bij evenementen goed; 

Artikel 3: De zoneraad keurt de zonale richtlijnen voor de vlotte 
toegankelijkheid van de hulpdiensten bij woonprojecten met nieuwe 

wegenis (intern document) goed; 

Artikel 4: De zoneraad keurt de zonale richtlijnen houdende maatregelen ter 

preventie van brand en ontploffing bij de organisatie van periodieke markten 
(intern document) goed; 

Artikel 5: De dienst Brandpreventie neemt de nodige initiatieven om de 
zonale reglementen te laten opnemen in de gemeentelijke 
politiereglementen ter vervanging van de brandpreventiemaatregelen die 

huidig van kracht zijn. 

 

Besloten 
HR 

 

21. Aanvraag overdracht verlof  
HR - Loopbaan 

22. Aanvraag verlenging loopbaanonderbreking door administratief 
personeelslid  

23. Aanvraag loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand 

door operationeel personeelslid  

24. Aanvraag ouderschapsverlof door logistiek medewerkster 
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Varia 

 

25. ALG: Personeelsbeslissingen - Ter kennisgeving 

De zoneraad neemt kennis van de genomen beslissingen aangaande 
persoonsgebonden aangelegenheden (zonecollege d.d. 31 maart 2020 en 
zonecollege d.d. 4 mei 2020)  

 

Volgende vergadering 

 

26. Volgende vergadering van de zoneraad 
De eerstvolgende vergadering van de zoneraad gaat door op dinsdag 23 

juni 2020 om 11.00 uur in de vergaderzaal van het zonehuis te 
Liedekerke. 

De daarop volgende vergaderingen van de zoneraad zullen in principe 
plaatsvinden op: 

- Dinsdag 22 september 2020 

- Dinsdag 27 oktober 2020 

- Dinsdag 24 november 2020 

Locatie: Vergaderzaal van het zonehuis te Liedekerke, Laan I, 57 te 1770 
Liedekerke 


