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Overgang : Gemeente  Zone 

Gemeentelijke organisatie  : Gefragmenteerd en decentraal 

• Uiteenlopend investeringsniveau 
• Verschillen in : 

 staat en (organisatie) onderhoud voertuigen (180) 
 aantal en staat kledij (brandweer en DGH) 
 aantal en staat PBM + keuringen 
 vervangingsfrequenties (kledij, voertuigen, … ) 

• Diverse leveranciers (verschillende contracten, …) 
 

Zonale organisatie :  
• Doelstelling : bereiken uniform basisniveau 
• Plichten (investeringen) :  

 Voldoen aan (nieuwe, bijkomende, …) wettelijke verplichtingen 
• Opportuniteiten (kostenbesparend) door maximaal gebruik schaalvergroting 

 Raamcontracten  
 Uniformisering 
 



Onderhoud rollend en niet-rollend materiaal 

Huidige situatie : 
 

• Gefragmenteerd, gedecentraliseerd en niet uniform 

 
Doelstellingen : 
 

1. Ontwikkelen visie onderhoud rollend materiaal 
• Centraal    Decentraal 
• Eigen beheer  Extern  
• Personeelsbehoefte 

 
2. Uniformiseren periodiek nazicht 

 
3. Bundelen wettelijke keuringen  

• In samenspraak met PBW 
• Onderhandelen en afsluiten zonaal contract met 1 leverancier 

 
 

 
 

 



Kledij 

Brandweer - DGH 

Uitgangspunten 
 

1. Voldoen wettelijke bepalingen (signalisatie, brandweerstand, …) 
 

2. Voorzien basispakket (interventiekledij – werkkledij – ambulancekledij) : 
• Brandweerman (beroeps – vrijwilliger)    750 
• Ambulanciers (beroeps – vrijwilliger – ingeroosterd)    350 
• Aangeworven mensen     50 
• Maximale interzonale samenwerking (gezamenlijk raamcontract) 

 
3. Uitwerken kledijreglement en vervangingstabel 

• Verderzetten vervanging vb. 150 interventiepakken 
• Opstarten reguliere vervanging 

 
4. Opmaak visie rond wassen vervuilde interventiekledij 

• Eigen beheer  Extern  Combinatie 
• Budgettaire impact wassen (werk)kledij 
 
 

 
 



Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Uitgangspunten 
 

1. Voldoen aan K.B. minimale beschermingsmiddelen 
• Pragmatische invullling eisen K.B. 
 

2. Aankoop noodzakelijke (uniforme) PBM voor basisopdrachten 
• Inventarisatie aanwezige PBM/noodzakelijke PBM 
• Uniformisatie 
• Gezamenlijke aankoop PBM 
• Interzonale samenwerking 

 
3. Maximaal (actief) nastreven uniformiteit 

 
4. Actualisatie vervanginstabel PBM 

 
 

 



Facility 

Concrete acties : Administratie 
 

1. Aankoop en uitrol VOIP telefooncentrale 
2. Optimalisatie aankoop verbruiksgoederen door : 

• Afsluiten contracten met leveranciers (optimaliseren schaalvergroting) 
• Opmaak aankoopbrochure + interne bestelprocedure 
• Interzonale samenwerking of werken met aankoopcentrales 

3. Evaluatie huidig ICT-netwerk + voorbereiding nieuwe overheidsopdracht 2017 
 

 
Concrete acties : Operationeel 
 

1. Uitwerken visie geclusterd onderhoud adembescherming 
• Aankoop toestellen, droogkasten, opleiding medewerkers, … 



Gebouwen 

Concrete acties :  
 

1. In kaart brengen financiële impact overeenkomst op budget zone 
2. Concretisering gemeentelijke verantwoordelijkheden ikv gebouwen 
3. Oplijsten en organisatie uniforme onderhoudsprocessen 
4. Onderhandelen contracten multiservice-bedrijf voor levering diensten 
5. Oplijsten noodzakelijke investeringen huurder 
6. Opmaak ruimtebestemmingsplan ifv zonaal ruimtegebruik 
7. Opmaak schoonmaakplan 
8. Aanvang digitaliseren gebouwenbeheersproces 

 
 

 

Uitgangspunten : 
 

1. Praktische uitvoering gebruikersovereenkomst 
 

 
 



Organisatie 

Doelstellingen : Organisatie 
 

1. Onderzoek naar beheerssoftware onderhoud en stockbeheer 
2. Advies rond noodzaak bijkomende administratieve ondersteuning 
3. Inventarisatie en stockbeheer 
4. Ondersteuning overheidsopdrachten  (opleiding en coaching) 
5. Opstart projectmatig werken 
6. Opmaak administratieve procedure afhandeling aankoopdossiers 



Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 

DGH 

Uitgangspunten 
 

1. Uitvoeren behoefte- en vervangingsplan 
• Inschakelen post Wenduine-De Haan en Middelkerke 
• Doorvoeren rationalisatie 
• Noodzakelijke investeringen ifv vervangfrequentie 

 
2. Maximaal (actief) nastreven uniformiteit 

• Rollend materiaal 
 Uniforme indeling en belading voertuigen 
 Raamcontract aankoop ziekenwagens 

• Niet-rollend materiaal 
 Raamcontracten  
 Centralisatie leveranciers/contracten 
 Pro-actief uitrusten bestaande ziekenwagens 

 



Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 

Brandweer 

Uitgangspunten 
 

1. Huidige beleidsperiode 
• Voornamelijk investeren in basismateriaal 
• Ondersteunen huidige werking gespecialiseerd ‘groot’ materiaal 

 
2. Voldoen aan K.B. minimale middelen 

• Minstens 1 MFAP per post tegen eind 2018 
 Aankoop nieuwe MFAP  
 Ombouw HZAP  MFAP ifv leeftijd 

• Minstens 1 logistiek voertuig per post tegen eind 2018 
 Interne verplaatsing voertuigen 
 Aankoop nieuwe logistieke voertuigen 
 

 
 

 



Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 

Brandweer 

Uitgangspunten 
 

3. Investeringen ifv uitvoering behoefte- en vervangingsplan 
• Ifv risico-analyse 
• Doorvoeren rationalisatie 
• Opportuniteiten vb. aankoop ladderwagen met subsidies, … 
• Invullen niet-operationele behoeften vb. dienstvoertuigen, … 
• Dringende (onverwachte) noden vb. Duikerswagen Oostende, … 

 
4. Maximaal (actief) nastreven uniformiteit 

• Rollend 
 Uniforme indeling en belading voertuigen 

• Niet-rollend materiaal 
 Raamcontracten (reddingsmateriaal, … ) 
 Samenwerking andere zones 
 Gefaseerde vervanging/aankoop materiaal (draagbare radio’s, …) 
 Centralisatie leveranciers/contracten 

 
 

 
 

 



Einde 


