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Goedkeuring vorig verslag 

1. Goedkeuring vorig verslag 
Volgende notulen worden goedgekeurd: 

 Het verslag van de vergadering van 22 maart 2022. 

 

Openbaar 
Financiën 

2. Impact van verhoogde inflatie op het budget van de zone 

Enig artikel: De zoneraad neemt kennis van de mogelijke scenario's om de 
impact van de inflatie te compenseren. 

 
Algemene dienst 

3. Gewone algemene vergadering Haviland op woensdag 22 juni 2022 om 

18.00 uur 
Artikel 1: De zoneraad keurt de agendapunten van de gewone 
algemene vergadering van Haviland Intercommunale d.d. 22 juni 2022 

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 d.d. 22 juni 2022 goed te keuren. 

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

 
HR - Aanwervingen 

4. Vacantverklaring van 50 bijkomende plaatsen binnen het vrijwillig kader 

Enig artikel: De zoneraad keurt de vacantverklaring van 50 bijkomende 
plaatsen voor vrijwilliger goed. 

 

5. Vacantverklaring administratieve functies 
De zoneraad beslist om: 

Artikel 1: 2 contractuele functies van administratief medewerker - dienst 
logistiek (C11-C14) - onbepaalde duur - vacant te verklaren. Deze functies 
zijn te begeven via aanwerving.  

Artikel 2: 1 contractuele functie van administratief medewerker - dienst 
financiën (C11-C14) - onbepaalde duur - vacant te verklaren. Deze functie 

is te begeven via aanwerving. 

Artikel 3: 2 contractuele functies van magazijnier/chauffeur (C11-C14) - 

onbepaalde duur - vacant te verklaren. Deze functies zijn te begeven via 
aanwerving.  

Artikel 4: 1 contractuele functie van dispatcher (C11-C14) - onbepaalde 

duur - vacant te verklaren. Deze functie is te begeven via aanwerving.  

Artikel 5: 2 statutaire functies van specialist brandpreventie (A11-A14) 

vacant te verklaren. Deze functies zijn te begeven via aanwerving.  

 



2022-06-08 - Zoneraad – Overzicht der besluiten openbaar  6/8 

 
 

6. Vacantverklaring van 11 functies van brandweerman binnen het 
beroepskader. 

Enig artikel: De zoneraad keurt de vacantverklaring van elf plaatsen van 

brandweerman binnen het beroepskader goed. 

 

7. Vacantverklaring van de functie van zonecommandant. 
Enig artikel: De zoneraad keurt de vacantverklaring voor de functie van 
zonecommandant goed. 

 

8. Vacantverklaring functie van zonecommandant - aanduiden twee 

burgemeesters die zetelen in de selectiecommissie. 
Enig artikel: De zoneraad duidt de burgemeester van Dilbeek, de heer Willy 

Segers, en de burgemeester van Londerzeel, Mevrouw Conny Moons, aan 
om te zetelen in de selectiecommissie voor het beoordelen van de 
kandidaten voor de functie van zonecommandant. 

 
HR - Loopbaan 

9. Vacantverklaring binnen hoger beroepskader - 1 functie van officier in de 

graad van luitenant via bevordering 
Artikel 1: De  zoneraad keurt de vacantverklaring van 1 functie binnen het 
hoger beroepskader in de graad van luitenant goed; 

Artikel 2: De vacante plaats wordt ingevuld via bevordering. 

 

10. Vacantverklaring binnen hoger vrijwilligerskader - 2 functies van 
officier in de graad van luitenant via bevordering 

Artikel 1: De zoneraad keurt de vacantverklaring van 2 functies binnen het 
hoger vrijwilligerskader in de graad van luitenant goed; 

Artikel 2: De vacante plaatsen wordt ingevuld via bevordering. 

 
Welzijn op het Werk  

11. Validatie van het dynamisch risicobeheerssysteem 

Artikel 1: Het model van het dynamisch risicobeheerssysteem, in bijlage, 
wordt goedgekeurd 

Artikel 2: De zoneraad bevestigt de beslissing van het zonecollege om de 

opmaak van een globaal preventieplan en een jaaractieplan vooruit te 
schuiven en te plannen voor juli 2022. 

Artikel 3: De zoneraad neemt kennis dat hierbij gebruik wordt gemaakt van 
de expertise van advocaat Alexander De Becker en advocaat Isabo Heirbaut 

van het kantoor Bellaw te Gent ter begeleiding en ondersteuning van het 
plan van aanpak en de timing. 

 
Logistiek - Algemeen 

12. Aankoopcentrale Créat - Algemene Vergadering - Aanduiding 
vertegenwoordiger 

Enig artikel : De Raad duidt de burgemeester van Wemmel, de heer Walter 
Vansteenkiste, aan als vertegenwoordiger van de zone op de algemene 
jaarvergadering van de TMVS. 

 
Logistiek - Voe rtuigen 
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13. Aankoop 4x4-voertuigen - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 
Enig artikel: Het lastenboek m.b.t. de aankoop van twee 4x4 voertuigen 
type pick-up, evenals de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking met publicatie op nationaal niveau als wijze van gunnen, 
worden goedgekeurd. 

 

14. Ombouwen materieelwagen tot duikerswagen - Lastvoorwaarden 
en wijze van gunnen 

Enig artikel : Het lastenboek m.b.t. de ombouw van een materieelwagen tot 
duikerwagen, evenals de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking als wijze van gunnen waarbij enkel de firma Fire Technics 
NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende uitgenodigd wordt een offerte in te 

dienen, worden goedgekeurd. 

 
Logistiek - Materieel 

15. Raamcontract keuren van ademluchtcilinders - Lastvoorwaarden en 

wijze van gunnen 
Enig artikel : Het lastenboek voor het afsluiten van een raamcontract voor 

een periode van 4 jaar voor het herkeuren van ademluchtcilinders, evenals 
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking waarbij 
volgende leveranciers uitgenodigd worden een offerte in te dienen : 

 Apragaz ASBL, Vilvoordsesteenweg 156, te 1120 Neder-over-
Heembeek 

 Scuba Service BVBA, Papenaardekenstraat 214, te 2900 Schoten 

 Vandeputte Safety NV, Binnensteenweg 160, te 2530 Boechout 

 Bubble and Dive, Brusselsesteenweg 724, te 9050 Gentbrugge 

 BTV Brussel, Ruisbroeksesteenweg 75, te 1190 Vorst 

 Vinçotte VZW, Jan Olieslagerslaan 35, te 1800 Vilvoorde 

worden goedgekeurd. 

 
Logistiek - Gebouwen 

16. Nieuwbouw post Londerzeel - Toewijzing architectuuropdracht - 
Keuze van de procedure 

Enig artikel : De ontwerper voor de nieuwbouw van post Londerzeel zal 

aangeduid worden via de '2-traps-procedure' waarbij eerst 3 ontwerpers 
geselecteerd worden die vervolgens uitgenodigd worden op basis van een 

technisch bestek een ontwerp in te dienen, waarbij aan de 2 ontwerpers 
wiens ontwerp niet definitief weerhouden wordt een éénmalige vergoeding 

van 7.500,00 euro incl. btw wordt uitgekeerd. 

 

17. OVAM - PFAS - Aanmaning tot beschrijvend bodemonderzoek post 

Opwijk 
Artikel 1: De Raad bespreekt de problematiek omtrent de beschrijvende 

bodemonderzoeken en ev. navolgende saneringen en kiest voor het 
solidariteitsprincipe.  

Artikel 2: Een procedure tot het aanstellen van een 

bodemsaneringsdeskundige zal worden opgestart. 
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18. Onderhoud liften - Raamovereenkomst via aankoopcentrale Créat - 
Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 

Enig artikel : De raamovereenkomst 'onderhoud en interventies liften' van 

aankoopcentrale Créat wordt goedgekeurd als lastvoorwaarde en wijze van 
gunnen voor de opdracht 'onderhoud en interventies liften'. 

 

19. Onderhoud HVAC, elektriciteit en sanitair - Raamovereenkomst via 
aankoopcentrale Créat - Lastvoorwaarden en wijze van gunnen 

Enig artikel : De raamovereenkomst 'Onderhoud en beheer technische 
installaties : HVAC, elektriciteit, sanitair' van de aankoopcentrale Créat 

wordt goedgekeurd als lastvoorwaarde en wijze van gunnen voor de 
opdracht 'Onderhoud en beheer technische installaties : HVAC, elektriciteit, 

sanitair' in de gebouwen van de zone, waarbij aan Créat ook gevraagd wordt 
om de inventaris van de installaties op te maken. 

 
Logistiek - ICT 

20. Uitbreiding toegangscontrole post Halle - Lastvoorwaarden en wijze 
van gunnen 

Enig artikel: De aankoop en installatie van bijkomende toegangscontrole 
voor de post Halle, passend in het reeds bestaande 
toegangscontrolesysteem als lastvoorwaarde, en de 

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarbij enkel de firma 
The Belgian nv, Slozenstraat 86 te 1861 Meise uitgenodigd wordt een offerte 

in te dienen als wijze van gunnen, worden goedgekeurd. 

 

Besloten 
HR 

21. Aanvraag overdracht verlof  

22. Aanvraag overdracht verlof  

 

Varia 

23. ALG: Personeelsbeslissingen - Ter kennisgeving 
 

Volgende vergadering 

24. Volgende vergadering van de zoneraad 
De eerstvolgende vergadering van de zoneraad gaat door op dinsdag 28 

juni 2022 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 27 september 2022 FYSIEK: Kazerne Halle 

- Dinsdag 25 oktober 2022 FYSIEK 

- Dinsdag 22 november 2022 DIGITAAL 

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

Liedekerke 


