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Lijst van beslissingen 

Zoneraad 05 december 2016 

Openbare zitting  

1. Goedkeuring verslag zoneraad 07 november 2016 

Het verslag van de openbare zitting van de zoneraad 07 november 2016 wordt goedgekeurd. 

 

2. Vestigen zonale retributie op de verhaalbare opdrachten van de operationele dienst 

van de brandweer en van de opdrachten van de brandpreventie 

De zoneraad beslist om de zonale retributie opnieuw te vestigen nadat een opmerking kwam 

op artikel 3, 3°, f) dat in een retributie van 6 euro/m³ bij levering van water voor mensen en 

dieren bij waterschaarste als gevolg van droogte of wateroverlast voorziet. Deze bepaling is 

in tegenstrijd met artikel 2, 6° van het KB van 25 april 2007 dat bepaalt dat de 

drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van vrij ernstig watertekort of 

van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft, gratis door de hulpdiensten wordt 

uitgevoerd. De bepaling wordt geschrapt.  

3.1. Nominatieve vastlegging van de juryleden voor de procedures van luitenant 

De zoneraad gaat akkoord met de nominatieve vastlegging van de juryleden en de reserve 
juryleden. 

 
3.2. Nominatieve vastlegging van de juryleden voor de bevorderingsprocedure van 

adjudant 

De zoneraad gaat akkoord met de nominatieve vastlegging van de juryleden.  

4.1. Aankoop communicatie – voorwaarden en wijze van gunnen – gunning 

De zoneraad beslist over te gaan tot het aankopen van Astrid radioapparatuur en 
accessoires, ten bedrage van 79.531,73  euro exclusief btw. 
 

4.2. Aankoop 18 persluchttoestellen en maskercommunicatie – voorwaarden en wijze van 
gunnen.  

De hulpverleningszone gaat over tot de aankoop van 18 persluchttoestellen met 48 stuks 
maskercommunicatie. De uitgave is geraamd op € 52.755,30 exclusief btw. 

 
4.3. Aankoop 3 warmtebeeldcamera’s - ontwerp bestek en wijze van gunnen – 

goedkeuring 

De hulpverleningszone gaat over tot de aankoop van 3 warmtebeeldcamera’s. De 
desbetreffende uitgave is geraamd op € 17.724,00 exclusief btw.   
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Gesloten zitting  

 

1. Goedkeuren verslag zoneraad 07 november 2016 gesloten zitting 

Het verslag van de gesloten zitting wordt goedgekeurd. 

 

2. Terugkoppeling vergadering BOC 21 november 2016 

De zoneraad neemt kennis van het verslag van het BOC van 21 november 2016. 

 


