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Investeringen en verwezenlijkingen 2016 

Aankoop rollend en niet-rollend materiaal  

Brandweer 

Investeringen 
• Aankoop 3 MFAP (multifunctionele autopomp) 
• Aankoop 8 kleine multifunctionele voertuigen (VW Caddy) 
• Aankoop ladderwagen (deels gesubsidieerd FOD BiZa) 
• Aankoop uniform duikmateriaal 
• Uitrusten eerstelijnsvoertuigen met GPS en GID 
• Aankoop en vervanging draagbare Astrid-radio’s 
• Aankoop pagers ifv zonale alarmering 
• Opstart ombouw 2 HZAP  MFAP 
• Opstart dossier aankoop 2 tankwagens 

Verwezenlijkingen 
• Ontwikkelen zonale visie inzet duikers  aankoop uniform duikmateriaal 
• Ontwikkelen zonale visie inzet IGS  aankoop uniform materiaal 
• Ontwikkelen zonale visie klimmers  
• Uniforme naamgeving + aanbrengen zonelogo 
• In dienstname ladderwagen (aankoop 2015) 
• Verkoop afgeschreven voertuigen en overbodig materiaal 



Investeringen en verwezenlijkingen 2016 

Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 

DGH 

Investeringen 
• Aankoop 2 ziekenwagens 
• Uitrusten alle ziekenwagens uniform materiaal 

 

Verwezenlijkingen 
• In dienstname 5 ziekenwagens (aankoop 2015 + aankoop 2016) 
• Opstart zonaal magazijn DGH 
• Verkoop afgeschreven ziekenwagens 

 
 

 
 



Investeringen en verwezenlijkingen 2016 

Onderhoud rollend en niet-rollend materiaal 

Brandweer 

Onderhoud rollend materiaal 
• Opmaak visietekst zonaal onderhoud 
• Opmaak personeelsbehoefteplan ikv uitvoering zonaal onderhoud 

 

Onderhoud niet-rollend materiaal 
• Zonale organisatie en rationalisatie periodieke controles, ijkingen, … 
• Aanbieden opleidingen om onderhoud zelf te organiseren 
 



Investeringen en verwezenlijkingen 2016 

Kledij 

Brandweer en DGH 

Investeringen 
• Verderzetten gefaseerde vervanging (113) brandweerpakken 
• Investeringen ikv procedure vervuilde kledij 

• Wasmachines 
• Droogkasten 
• Aankoop reservekledij 

• Voorzien dringende behoefte kledij ambulanciers (basispakket) 
 

 

Verwezenlijkingen 
• Opstellen kledijreglement  aankoop kledij 
• Opstellen procedure vervuilde kledij 
• Proefprojecten CO2-reiniging 
• Instappen interzonaal raamcontract ambulancekledij 

 
 

 



Investeringen en verwezenlijkingen 2016 

PBM 

Brandweer en DGH 

Investeringen 
• Voorzien dringende noden  

• Veiligheidsschoenen 
• Helmen 
• Handschoenen (brand, THV) 

• Voorzien PBM ingeroosterde ambulanciers  
• Veiligheidsschoenen 
• Parka’s 
• Signalisatiehesjes 

 
 

Verwezenlijkingen 
• Inventarisatie aanwezige PBM  uniform basispakket per functie 

 
 

 



Investeringen en verwezenlijkingen 2016 

Facility – Verbruiksgoederen – Operationeel 

Brandweer en DGH 

Facility 
• Intergratie verschillende posten + dispatching in VOIP telefonie 
• Opstellen call-center groostschalige incidenten 

Contracten verbruiksmaterialen 
• Afsluiten overeenkomsten multiservice bedrijven + FOR CMS 

• Bureau-artikelen 
• Kuisproducten 
• Gereedschappen 
• Papierwaren 

Operationeel 
• Opstart clusterwerking adembescherming 

• Aankoop speciale wasmachines 
• Aankoop speciale droogkasten 
• Aankoop extra toestellen 
• Interzonale samenwerking 

Interzonale samenwerking 
• Opstellen gezamenlijke raamcontracten + uitwisselen ervaringen 

 
 

 



Investeringen en verwezenlijkingen 2016 

Gebouwen 

Brandweer en DGH 

Gebouwen 
• Specifieren lasten huurovereenkomst  opstellen meerjarenplan 
• Uitvoeren noodzakelijke opfriswerken 
• Uitvoeren werken ifv welzijn op het werk 
• Uniformiseren energiecontracten 
• Uitvoeren energie audit  actieplan (vb. LED verlichting, …) 
• Aanvragen milieuvergunningen 
• Uitvoeren legionella screening 
• Uniforme organisatie schoonmaak in de diverse posten 
• Afsluiten contract onderhoud installaties 
• Ondersteuning project dispatching en VOIP (vb. bekabeling, …) 
• Gezamenlijk afvalbeheer 
• Opvolgen project veiligheidsgebouw Knokke-Heist 

 
 

 
 

 



Investeringen en verwezenlijkingen 2016 

Organisatorisch 

Brandweer en DGH 

Beheerssoftware onderhoud/stockbeheer 
• Marktprospectie bruikbare software 
• Interzonale samenwerking  evaluatie gezamenlijk project 

 

Inventarisatie 
• Opmaak visie rond labelen en inventarisatie materiaal 

 
Vergaderingen andere directies 

• Periodiek bijwonen vergaderingen werkgroepen 
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Geplande investeringen en projecten 2017 

Aankoop rollend en niet-rollend materiaal  

Brandweer 

Investeringen 
• Aankoop 4 kleine multifunctionele voertuigen (VW Caddy) 
• Aankoop uniform reddingsmateriaal 
• Aankoop duikerswagen 
• Aankoop 2 (polyvalente) logistieke voertuigen 
• Ombouw 3 bijkomende HZAP  MFAP 
• Vastleggen priorieiten   noden overstijgen middelen 

  motivatie bijkomende middelen 

Projecten 
• Uitrol aankoopcentrale (centraal beheer bestellingen, facturatie,  stock, … ) 
• Opstart inventarisatie gespecialiseerd materiaal 
• Opstellen visietekst zonale spreiding ladderwagens  
• Implementatie visie risc  aankoop  
• Actualisering en verfijning vervangingsplan 
• In dienstname ladderwagen (aankoop 2016) 
• In dienstname 2 tankwagens (aankoop 2016) 
• Verkoop afgeschreven voertuigen en overbodig materiaal 



Geplande investeringen en projecten 2017 

Aankoop rollend en niet-rollend materiaal 

DGH 

Investeringen 
• Aankoop 2 ziekenwagens 

 

Projecten 
• Uitbouw zonaal magazijn DGH 
• Verkoop afgeschreven ziekenwagens 

 
 

 
 



Investeringen en projecten 2017 

Onderhoud rollend en niet-rollend materiaal 

Brandweer 

Onderhoud rollend materiaal 
• Motivatie ifv goedkeuring visietekst zonaal onderhoud 
• Uitvoering zonaal onderhoud mits : 

• Goedkeuring personeelsbehoefteplan ikv zonaal onderhoud 
• Opmaak richtlijnen + aankoop ondersteunende software 

 

Onderhoud niet-rollend materiaal 
• Interzonaal raamcontract periodieke keuringen 
 



Geplande investeringen en projecten 2017 

Kledij 

Brandweer en DGH 

Investeringen 
• Verderzetten gefaseerde vervanging (150) brandweerpakken 
• Implementatie kledijreglement 

• Zonale aanpak  praktische organisatie 
• Aankoop kledij 
• Aanleggen centrale stock 

• Organisatie aankoop en reguliere vervanging ambulancekledij 
 
 

Projecten 
• Opmaken en uitvoeren raamcontract CO2-reiniging  

• Logistiek 
• Ondersteuning software 

 
 

 



Geplande investeringen en projecten 2017 

PBM 

Brandweer en DGH 

Investeringen 
• Voorzien PBM nieuwe brandweermannen (beroeps, vrijwilligers) 
• Overheidsopdracht helmen, veiligheidsschoenen, … 
 
 

Projecten 
• Samenwerking preventieadviseur  aankoop procedure 
• Inventarisatie aanwezige PBM  uniform basispakket per functie 

 
 

 



Geplande investeringen en projecten 2017 

Facility – Verbruiksgoederen – Operationeel 

Brandweer en DGH 

Facility 
• Afwerken VOIP telefonie 

Contracten verbruiksmaterialen 
• Verdere inventarisatie + evaluatie overeenkomsten leveranciers 

Operationeel 
• Gefaseerde uitrol clusterwerking adembescherming 

• Aankoop en installatie meetbanken 
• Opleiding medewerkers 
• Graduele overschakeling van de verschillende posten 

Interzonale samenwerking 
• Verder zetten en uitbreiden 

• Gezamenlijke raamcontracten 
• Uitwisselen ervaringen, kennis, … 
• Delen werklast 

 
 

 



Geplande investeringen en projecten 2017 

Gebouwen 

Brandweer en DGH 

Gebouwen 
• Opvolgen lasten huurovereenkomst 
• Verder uitvoeren nodige opfriswerken 
• Finaliseren project veiligheidsgebouw Knokke-Heist 
• Logistieke ondersteuning uitbouw ziekenwagens in De Haan en Middelkerke 
• Centralisatie diensten in zonaal gebouw 
• Uitvoeren actieplan ikv energie-audit 2016 
• Optimalisatie ikv milieuproblematiek 

• Gebruik regenwater ipv leidingwater 
• Opvolgen exploitatuievergunningen 

• Voorzien noodstroomgenerator ikv zonale dispatching 
• Vernieuwen tankinstallatie post Oostende 
• Rationalisatie onderhoud sectionale poorten (125) 
• Aanpassen pcitogrammen (bewegwijzering, …) aan zonale huisstijl 
• Voorzien bekabeling ICT post Oostende 
• Uniformisering schoonmaak na eerste evaluatie nieuwe werkwijze 

 
 
 

 
 

 



Geplande investeringen en projecten 2017 

Organisatorisch 

Brandweer en DGH 

Beheerssoftware onderhoud/stockbeheer 
• Implementatie softwarepakket ter ondersteuning directie 

• Gebouwenbeheer 
• Stockbeheer 
• Besteladministratie 

 

Inventarisatie 
• Praktische uitvoering inventarisatie en labelling materiaal 

 
Vergaderingen andere directies 

• Blijvend periodiek bijwonen vergaderingen werkgroepen 
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