Brandweerzone Vlaams-Brabant West
Dienst Secretariaat

Zoneraad – Overzicht der besluiten
Vergadering van de zoneraad van 26 januari 2021

Aanwezig:

Walter Vansteenkiste, Voorzitter
Koen Van Elsen, Burgemeester Asse
Hugo Vandaele, Burgemeester Beersel
Willy Segers, Burgemeester Dilbeek
Michel Doomst, Burgemeester Gooik
Chris Selleslagh, Burgemeester Grimbergen
Kris Poelaert, Burgemeester Herne
Irina De Knop, Burgemeester Lennik
Yves Ghequiere, Burgemeester Linkebeek
Conny Moons, Burgemeester Londerzeel
Gerda Van Den Brande, Burgemeester Meise
Maarten Mast, Burgemeester Merchtem
Eddy Timmermans, Burgemeester Pepingen
Jan Desmeth, Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw
Kurt Ryon, Burgemeester Steenokkerzeel
Ingrid Holemans, Burgemeester Zaventem
Geerinckx Veerle, Burgemeester Zemst
Wendy Vandervelpen, Waarnemer provincie
Bert Heylen, Zonecommandant
Fanny Wille, Secretaris

Verontschuldigd: Marc Snoeck, Burgemeester Halle
Alexandra Thienpont, Burgemeester Kortenberg
Steven Van Linthout, Burgemeester Liedekerke
Inez De Coninck, Burgemeester Opwijk
Michel Vanderhasselt, Burgemeester Ternat
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Hans Bonte, Burgemeester Vilvoorde
Jan Spooren, Gouverneur Vlaams-Brabant
Katrien Van Vlasselaer, Peter Huygaerts, Waarnemer
provincie
Afwezig

Walter De Donder, Burgemeester Affligem
Dirk Willem, Burgemeester Bever
Alexis Calmeyn, Burgemeester Drogenbos
Patrick Decat, Burgemeester Galmaarden
Renaat Huysmans, Burgemeester Kapelle-op-den-Bos
Bertrand Waucquez, Burgemeester Kraainem
Marc Grootjans, Burgemeester Machelen
Wim Goossens, Burgemeester Roosdaal
Pierre Rolin, Burgemeester Sint-Genesius-Rode
Frédéric Petit, Burgemeester Wezembeek-Oppem
De burgemeester van Kapelle-op-den-Bos heeft zich bij de
vergadering aangesloten vanaf agendapunt 'Cumulaties Bespreking'.
De burgemeester van Galmaarden heeft zich bij de
vergadering aangesloten vanaf agendapunt 'Gebouwen Nieuwbouw post Vilvoorde - In house opdracht Haviland'.
De burgemeesters van Opwijk en Kraainem hebben zich bij de
vergadering aangesloten vanaf het agendapunt 'Aanvang van
een annulatieberoep tegen het Koninklijk Besluit van 6
december 2020 ‘Tot bepaling van de voorwaarden van de
facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de
snelste adequate hulp bij gebrek aan een overeenkomst’.

Uw contactpersoon:
E-mail:

Bert Heylen - Zonecommandant

bert.heylen@zvbw.be

T: 02 451 49 11
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Goedkeuring vorig verslag
1. Agendering van een extra agendapunt bij spoed op de zoneraad van 26
januari 2021
Enig artikel: De zoneraad agendeert bij spoed het volgende agendapunt:
‘Aanvang van een annulatieberoep tegen het Koninklijk Besluit van 6
december 2020 ‘Tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen
hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bij gebrek
aan een overeenkomst’.
2. Goedkeuring vorig verslag
Volgende notulen worden goedgekeurd:


Het verslag van de vergadering van 24 november 2020.

Openbaar
Algemene diens t

3. Aanwijzing nieuwe voorzitter Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West
Artikel 1: De zoneraad neemt kennis van de aanwijzing van de heer Walter
Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel, als voorzitter van de
Brandweerzone Vlaams-Brabant West.
Artikel 2: De zoneraad neemt kennis van de vervanging van de heer Albert
Beerens in het zonecollege door mevrouw Irina De Knop, burgemeester van
Lennik.
4. Oprichting van een bureau voor de vrijwilliger
Enig Artikel: De zoneraad keurt het ontwerp van huishoudelijk reglement
van het Bureau van Vrijwilliger goed.
5. Toekennen van dienstvrijstelling naar aanleiding
maatregelen
Enig artikel: De zoneraad keurt goed dat:

van

quarantaine

- Het beroepspersoneel dat een reserve aan recupuren heeft, deze eerst
opgebruikt;
- Het beroepspersoneel dat geen reserve heeft, die uren in de toekomst
kan inhalen.
HR - Aanwervi ngen

6. Mobiliteit naar brandweerzone Vlaams - Brabant West
Artikel 1: De zoneraad keurt de vacantverklaring van een plaats in de post
Asse via mobiliteit goed.
Artikel 2: De zoneraad keurt de selectieprocedure goed. De selectie (peiling
naar motivatie, competenties en inpasbaarheid) gebeurt op basis van een
interview.
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Artikel 3: De zoneraad keurt de jurysamenstelling goed.
7. Vastleggen
selectieprocedure
deskundige
aankoper,
materieelverantwoordelijke en preventieadviseur
Artikel 1: De zoneraad keurt de selectieprocedure voor deskundige
aankopen, deskundige materieelverantwoordelijke en preventieadviseur
goed.
Artikel 2: De zoneraad keurt de samenstelling van de jury goed.
8. Aanwervingsprocedure met het oog op het aanleggen van een
wervingsreserve voor de functie van dispatcher.
Artikel 1: De zoneraad keurt het aanleggen van een werfreserve voor de
functie van dispatcher goed.
Artikel 2: De zoneraad keurt de procedure voor het aanleggen van een
werfreserve voor de functie van dispatcher goed.
HR - Cumulaties

9. Cumulaties - Bespreking
Artikel 1: De zoneraad keurt de cumulaanvragen; als vrijwilliger in een
andere zone, goed voor de duur van de tijdelijke benoeming.
Artikel 2: De zoneraad keurt de andere cumulaanvragen goed voor de duur
van 4 jaar.
Artikel 3: De zoneraad beslist om bij een ongunstige evaluatie de cumul in
te trekken.
Logi stiek

10.

Voertuigen - Opbrengst veiling oude voertuigen - Kennisname
Enig artikel: De zoneraad neemt kennis van de opbrengst van de verkoop
van buiten dienst gestelde voertuigen.

11.
Voertuigen - Aankoop ziekenwagens - Lastvoorwaarden en wijze
van gunnen
Enig artikel : De zoneraad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van 5
ziekenwagens gespreid over een periode van 2 jaar goed, evenals de
openbare procedure met Europese bekendmaking als wijze van gunnen.
12.
Materieel - Raamcontract aankoop handlampen - Lastvoorwaarden
en wijze van gunnen
Enig artikel : De zoneraad keurt het lastenboek m.b.t. het afsluiten van een
raamcontract voor een periode van 4 jaar voor de aankoop van handlampen
en toebehoren en onderdelen goed, evenals de vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking als wijze van
gunnen.
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13.
Materieel - Raamcontract elektrisch aangedreven hydraulische
reddingsgereedschappen - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen
Enig artikel : De zoneraad keurt het lastenboek voor het afsluiten van een
raamcontract voor een periode van 4 jaar voor de aankoop van elektrisch
aangedreven hydraulische reddingsgereedschappen goed, evenals de
openbare procedure met bekendmaking op Europees niveau als wijze van
gunnen.
14.
Materieel DGH - Raamcontract aankoop zuurstof en geneesmiddelen
- Lastvoorwaarden en wijze van gunnen
Artikel 1 : De zoneraad keurt het lastenboek voor het raamcontract voor het
leveren van zuurstof en geneesmiddelen gedurende een periode van 4 jaar
goed, evenals de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking als wijze van gunnen.
Artikel 2 : De zoneraad beslist dat volgende apotheken uitgenodigd worden
een offerte in te dienen :


Apotheek Beaujean Centrum, Ninoofsesteenweg 30, te 1500 Halle



Apotheek Beaujean Don Bosco, Lampstraat 2, te 1500 Halle



Apotheek Toelen, Grote Markt 25, te 1500 Halle



Apotheek Aelterman, Edingensesteenweg 699, te 1502 Halle



Apotheek Moonen, Olmenlaan 2, te 1600 Sint-Pieters-Leeuw



Apotheek Crepel, Alsembergsesteenweg 585, te 1653 Beersel



Apotheek Lecocq, Ninoofsesteenweg 97, te 1670 Pepingen

Artikel 3 : De huidige opdracht, toegewezen aan apotheek Beaujean,
Ninoofsesteenweg 30 te 1500 Halle en in principe eindigend op 1 maart
2021, blijft verderlopen tot de dag van toewijzing van dit raamcontract.
15.
Materieel
DGH
Raamcontract
huur
zuurstofflessen
Lastvoorwaarden en wijze van gunnen
Artikel 1 : De zoneraad keurt het lastenboek voor de huur gedurende een
periode van 4 jaar van zuurstofflessen voor de ziekenwagens goed, evenals
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze
van gunnen.
Artikel 2 : De zoneraad beslist dat volgende firma's zullen uitgenodigd
worden een offerte in te dienen :


SOL-BTG, Zoning Ouest 15, te 7860 Lessines



Air Liquide Medical, Parc d'Affaire Zénobe Gramme, Quai des Vennes
8, te 4020 Liège



Belmedis, Hendriklei 69, te 2660 Hoboken



Oxycure, Rue Léopold Genicot 9, te 5380 Fernelmont



IJsfabriek Strombeek, Broekstraat 70, te 1860 Meise
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16.
Kledij
Raamcontract
aankoop
technische
helmen
Lastvoorwaarden en wijze van gunnen
Artikel 1 : De zoneraad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van helmen
voor technische hulpverlening en hun toebehoren gedurende een periode
van 4 jaar goed, evenals de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking als wijze van gunnen.
Artikel 2 : De zoneraad beslist dat volgende leveranciers uitgenodigd zullen
worden een offerte in te dienen:


Vanassche FFE, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke



Fire Technics NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende



Hobrand-Algebra, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier



Arma-safe, Egstraat 74 te 3319 LA Dordrecht (NL)



Icon Protect BV, Tienlingstraat 13a-b te 1507 DJ Zaandam (NL)

17.
Kledij - Raamcontract aankoop ambulancierskledij - Afname
samenaankoop - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen
Enig artikel : De zoneraad keurt, voor de duur van de opdracht, de afname
goed van de samenaankoop (raamcontract) van de zones Vlaams-Brabant
Oost, Vlaams-Brabant West, Rivierenland en Taxandria als lastvoorwaarde
en wijze van gunnen voor de aankoop van broeken, polo's, kazuifels,
softshells, parka's en sweaters voor de ambulanciers.
18.
Gebouwen - Nieuwbouw post Vilvoorde - In house opdracht
Haviland
Enig artikel: De zoneraad keurt goed dat aan de Intercommunale Haviland
een 'in house' opdracht 'projectregie' wordt toegekend voor de realisatie van
de nieuwbouw voor post Vilvoorde.
19.
Gebouwen - Vernieuwing stookplaatsen post Zaventem Lastvoorwaarden en wijze van gunnen
Artikel 1 : De zoneraad keurt het lastenboek m.b.t. het vernieuwen van
verwarmingsketels
in
post
Zaventem
goed,
evenals
de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze
van gunnen.
Artikel 2 : De zoneraad beslist dat volgende leveranciers uitgenodigd zullen
worden een offerte in te dienen:


MVH BVBA, Stationsstraat 13 te 1930 Zaventem



Willems Tecno NV, Leuvensesteenweg 157 te 3070 Kortenberg



Verstraeten-Moderna NV, Tramlaan 105 te 1933 Sterrebeek



De Wit Luc BVBA, Kerklaan 19A te 1830 Machelen



ELWA BVBA, Haachtstraat 2A te 3020 Herent
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20.
ICT - Huur van een bijkomend kopieerapparaat via een raamcontract
VERA - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen
Enig artikel: De zoneraad keurt de huur goed van 1 bijkomend
kopieerapparaat bij de firma Canon via het raamcontract multifunctionals
van VERA.

Varia
21.
Aanvang van een annulatieberoep tegen het Koninklijk Besluit van
6 december 2020 ‘Tot bepaling van de voorwaarden van de facturering
tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bij
gebrek aan een overeenkomst’
Artikel 1: De zoneraad neemt kennis van het Koninklijk Besluit van 6
december 2020 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen
hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bij gebrek
aan een overeenkomst en besluit om hiertegen een beroep tot
nietigverklaring in te stellen bij de Raad van State, afdeling
Bestuursrechtspraak.
Artikel 2: De zoneraad verleent goedkeuring aan het zonecollege om de
zone in deze procedure te vertegenwoordigen en hiertoe een raadsman aan
te stellen.

Besloten
22.

ALG: Personeelsbeslissingen - Ter kennisgeving
De zoneraad neemt kennis van de genomen beslissingen aangaande
persoonsgebonden aangelegenheden (zonecollege d.d. 7 december 2020 en
zonecollege d.d. 11 januari 2021)

Volgende vergadering
23.

Volgende vergadering van de zoneraad
De eerstvolgende vergadering van de zoneraad gaat door op dinsdag 23
maart 2021 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 25 mei 2021
- Dinsdag 22 juni 2021
- Dinsdag 28 september 2021
- Dinsdag 26 oktober 2021
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- Dinsdag 23 november 2021
Locatie: Vergaderzaal van het zonehuis te Liedekerke, Laan I, 57 te 1770
Liedekerke

