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Goedkeuring vorig verslag 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Volgende notulen worden goedgekeurd: 

• Het verslag van de vergadering van 28 mei 2019. 

 

Openbaar 
Financiën 

 

2. Samenwerking met PIT - financiële afspraken 

Artikel 1: De zoneraad gaat akkoord met het standpunt van het zonecollege; 

Artikel 2: De beslissing van 14 januari 2019 blijft gehandhaafd; 

Artikel 3: Het niet toepassen van deze beslissing zal aanleiding geven tot 
het stopzetten van het PIT-project; 

Artikel 4: De zoneraad geeft de voorzitter en de zonecommandant de 

opdracht om met de directie van OLV in gesprek te gaan met als 
uitgangspunt het behoud van de dienstverlening. 

 
Algemene dienst 

3. Gebruik van de site in Liedekerke 
Artikel 1: De zoneraad keurt goed dat de site van Liedekerke aan de zone 

wordt toegewezen onder de vorm van een 'bezetting ter bede' in afwachting 
van de definitieve erfpachtregeling; 

Artikel 2: Tijdens de looptijd van de 'bezetting ter bede' worden 
investeringen tot het hoogstnoodzakelijke beperkt. Investeringen in 

afwachting van de definitieve erfpachtregeling kunnen enkel mits 
voorafgaandelijke goedkeuring door de zoneraad. 

 
Logistiek  

4. Decontaminatie en service interventiekledij - Lastvoorwaarden en wijze 
van gunnen 

Artikel 1 : De Raad keurt het lastenboek m.b.t. de service interventiekledij 
en de openbare procedure met nationale en Europese publicatie als 
gunningswijze, goed. 

Artikel 2 : De opdracht 'service interventiekledij', in zitting van 12 juni 2017 
voor een periode van 2 jaar toegewezen aan de firma Decontex, 

Vaartdijkstraat 19, te 8200 Brugge, wordt verlengd tot aan de effectieve 
aanvangsdatum van de nieuwe opdracht. 

  

5. Upgrade zonaal intranet - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 
Enig artikel: De Raad keurt de afname van het raamcontract 

2017/HFB/OPMB/33326 van de Vlaamse Overheid voor vaste telefonie en 
datacommunicatie als lastvoorwaarden en wijze van gunnen voor de 

upgrade van het zonale intranet, goed. 
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6. Aankoop multifunctionele autopompen - Lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen 

Enig artikel: De Raad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van 

multifunctionele autopompen en de openbare procedure met nationale en 
Europese publicatie als gunningswijze, goed. 

 

7. Aankoop van IGS type II voertuigen - Lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen 

Enig artikel : De Raad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van IGS type 
II voertuigen en de openbare procedure met nationale en Europese 

publicatie als gunningswijze, goed. 

 

8. Aankoop van containers reinigen wegdek - Lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen 

Enig artikel: De Raad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van containers 

reinigen openbare weg en de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure 
met voorafgaande bekendmaking als wijze van gunnen, goed. 

 

9. Aankoop container verreiker - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 
Enig artikel: Op voorwaarde dat de lijst met aan te schrijven firma's wordt 

aangevuld met de firma Alexandre BVBA, Leuvensesteenweg 288 C te 
3190 Boortmeerbeek, keurt de Raad het lastenboek m.b.t. de aankoop van 

een container met verreiker en toebehoren, en de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze 
van gunnen, goed. Aan de leden van de zoneraad werd gevraagd om 

tegen het einde van de week nog voorstellen van aan te schrijven firma’s 
over te maken. Er werden geen bijkomende voorstellen ingediend. 

 

10. Aankoop van snel-inzet tenten - Lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen 

Enig artikel: De Raad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van snel-
inzettenten, en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking als wijze van gunnen, goed. 

 

11. Aankoop van hydraulisch reddingsmaterieel - Lastvoorwaarden en 

wijze van gunnen 
Enig artikel: de Raad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van 

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

 

12. Aankoop van stroomgroepen - Lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen 

Enig artikel: Op voorwaarde dat de lijst met aan te schrijven firma's wordt 
aangevuld met Dutry Power nv, Bergensesteenweg 838 te 1600 Sint-
Pieters-Leeuw en Electro 80 nv, Vilvoordsesteenweg 156 te 1820 Perk, keurt 

de Raad het lastenboek m.b.t. de aankoop van stroomgroepen, en de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als wijze 

van gunnen, goed. 
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13. Aankoop van hoge druk hefkussens - Lastvoorwaarden en wijze van 
gunnen 

Enig artikel: de Raad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van hoge druk 
hefkussens, en de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking als wijze van gunnen, goed. 
 

14. Aankoop van reddingsbrancards - Lastvoorwaarden en wijze van 

gunnen 
Enig artikel: de Raad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van 

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

 

15. Aankoop van monitor-defibrillatoren voor de ziekenwagens - 
Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 

Artikel 1: De Raad keurt het lastenboek m.b.t. de aankoop van monitoren-
defibrillatoren voor de ziekenwagens, evenals de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking, niet goed; 

Artikel 2: Extra informatie en een bijkomende motivatie moeten worden 
gegeven voor de aankoop van deze toestellen.  

 
Noodplanning 

16. Maatregelen rond afsluitingen die door de brandweer- en 

ambulancediensten moeten kunnen worden geopend. 
Artikel 1: De systemen die momenteel in de gemeenten van de zone worden 

gebruikt moeten worden geïnventariseerd; 

Artikel 2: Op basis van de inventaris dient een advies te worden gegeven 
en een nieuw voorstel te worden gedaan aan de zoneraad. 

 

Besloten 
HR 

 

Aanvraag overdracht verlof  
HR - Cumulaties 

Cumulaties van beroepsactiviteiten  
HR - Loopbaan 

Aanvraag verlenging loopbaanonderbreking met 20% voor bijstand of 
verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid  

Vervroegde stopzetting afwezigheid van lange duur voor persoonlijke 
aangelegenheden door operationeel personeelslid 

Aanvraag verlof voor deeltijdse prestatie  
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Volgende vergadering 

 

17. Volgende vergadering van de zoneraad 

De eerstvolgende vergadering van de zoneraad gaat door op dinsdag 24 
september 2019 om 11.00 uur in de vergaderzaal van het PIVO. 

De daarop volgende vergaderingen van de zoneraad zullen in principe 

plaatsvinden op: 

- Dinsdag 22 oktober 2019 (Goedkeuring  begroting 2020) 

- Dinsdag 26 november 2019 

Locatie: vergaderzaal in het PIVO, Poverstraat 75 te 1731 Asse - Relegem. 


