Zoneraad
Administratief toezicht

Zitting van 27 maart 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Jan Dalemans; de heer Steven Matheï; mevrouw Liesbeth Van der Auwera; de heer Jan
Jorissen, Zonecommandant; de heer Bob Nĳs; de heer Frank Smeets; de heer Rik Rĳcken; mevrouw
Marleen Kauffmann; de heer Marc Heselmans; de heer Maarten Mulkers, Beleidsadviseur; de heer
Martĳn Wouters

Verontschuldigd:
de heer Stĳn Van Baelen

OPENBAAR GEDEELTE
1

2020_ZR_00044

Verslag vorige vergadering - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt het verslag van de vorige vergadering dd. 28/02/2020 goed.
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2020_ZR_00048

Coronavirus: maatregelen HVZNL en stavaza Kennisneming
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad neemt kennis van de huidige stand van zaken naar aanleiding van het coronavirus en de
genomen maatregelen.
Artikel 2
Hulpverleningszone Noord-Limburg zal een medewerker met ervaring in Noodplanning te dienste
stellen om dit proces en de opstart ervan te begeleiden.
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2020_ZR_00058
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HRM - Implicaties corona administratief/technisch
personeel - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
Iedere dienst heeft bekeken welke aanwezigheid op de kazerne nodig is om de dienstverlening te
ondersteunen.
Er is volgende minimale bezetting afgesproken:
 Onthaal-balie: 1 medewerker
 Financiële dienst: 1 medewerker
 Personeelsdienst: 1 medewerker
Voor elke dienst minimaal 1/2 dag.
Wat de maximale aanwezigheid betreft, is dit de minimale bezetting, aangevuld met 1 persoon voor
het archief.
Voor alle andere functies wordt maximaal ingezet op thuiswerk. Als iemand op de kazerne moet zĳn
voor bepaalde zaken, kan die naar de kazerne komen.

Artikel 2
Met de informatie die we op dit ogenblik hebben, is er voldoende werk voor iedereen door het invullen
van de beurtrol of door thuis te werken en is tĳdelĳke werkloosheid nog niet aan de orde. We
onderzoeken alvast of dit voor de hulpverleningszones van toepassing kan zĳn. Voor lokale besturen is
dit duidelĳk, voor onze organisatie nog niet.
We vernemen dat bepaalde steden en gemeenten hun administratief en technisch personeel voor een
bepaald gedeelte van hun arbeidstĳd dienstvrĳstelling geven. Wat is het standpunt van de zoneraad in
deze met betrekking tot de hulpverleningszone?
We houden al onze mensen maximaal aan het werk, met respect van alle regels, en trachten om
technische werkloosheid zoveel als mogelĳk te vermĳden.
Burgemeesters staan achter de visie rond operationaliteit, thuiswerk, flexibiliteit zoals nu reeds wordt
toegepast.
De zoneraad gaat akkoord om mensen die niet thuis werken, meer in te zetten dan medewerkers die
wel van thuis uit kunnen werken.

Artikel 3
De hulpverleningszone start vanaf 1 april 2020 met het project online oefenen. Na twee à drie weken
wordt het project geëvalueerd: indien succesvol, kunnen de twee overige Limburgse zones hier ook
gebruik van maken.
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2020_ZR_00055

Zoneraad
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HRM - Vacantverklaring jobstudenten - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt de inzet van vier jobstudenten in het zomerverlof voor de administratie en ICT voor
een periode van vier weken + 1 jobstudent voor 5 dagen goed.Betaling gebeurt in schaal E1 - 0 jaar
anciënniteit.

Artikel 2
Het gaat in concreto over de Dispatching voor interventiedossiers, over de dienst Opleidingen om
brevetten in Abifire te koppelen, voor de Personeelsdienst/administratie voor algemene administratie
en opkuisen archief en voor ICT voor diverse werkzaamheden aan netwerk en pc's.
Voor het administratief werk zoeken we kandidaten die administratief aangelegd zĳn. Voor ICT dient
de kandidaat een ICT-achtergrond te hebben.
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2020_ZR_00060

HRM - Invulling vanuit de wervingsreserve:
beroepsambulancier - 1 plaats beroepsambulanciers
niet-brandweerman (voltĳds) voor post Leopoldsburg Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt de vacantverklaring door invulling vanuit de wervingsreserve goed van 1 plaats in
het beroepskader-niet-brandweerman in post Leopoldsburg van de functie van beroepsambulancier.
De zoneraad keurt bovendien goed dat de vacante plaats ingevuld wordt door Miguel Taels en dit
onder voorbehoud van een positief aanwervingsonderzoek. Miguel zal tewerkgesteld worden in post
Bree, aangezien de beroepsambulancier van post Bree te kennen heeft gegeven te willen muteren
naar post Leopoldsburg. Ieder operationeel beroepspersoneelslid heeft een zonale aanstelling.
De startdatum wordt in overleg bepaald.
De zoneraad gaat akkoord met de toekenning van de geldelĳke anciënniteit die Miguel opgebouwd
heeft als vrĳwillig personeelslid van brandweerzone Kempen. Hĳ dient hiertoe een
tewerkstellingsattest af te leveren.
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2020_ZR_00043

FIN - Bestel- en mandatenlĳst - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt de facturen en de bestellingen van de afgelopen periode zoals vermeld in de
bĳgevoegde lĳst goed.
Artikel 2
De financiële dienst heeft een overzicht gemaakt van alle reeds geplaatste bestellingen die betrekking
hebben op de coronacrisis, om zo de impact op het budget op te volgen.
Het bestand in bĳlage geeft de tot op vandaag gekende Corona bestellingen.

Zoneraad
27 maart 2020

Er is ook een mail rondgestuurd om te vragen voortaan alle bestellingen voor Corona-uitgaven
duidelĳk in de omschrĳving mee te geven.
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2020_ZR_00054

FIN - Vrĳgave borgstelling aankoop ziekenwagen Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad beslist dat de borgstelling aan NV Autographe, ten gunste van Stad Lommel kan
vrĳgegeven worden.
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2020_ZR_00056

Gebouwen - 2020-05 - Herstellen dak in Bree Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswĳze Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-05 van 27 maart 2020 en de raming voor de opdracht “Herstellen dak in
Bree”, opgesteld door de Dienst Financiën worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00 incl. 21 % btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bĳ wĳze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Mulders Roger, Turfstraat 1 te 3670 Oudsbergen;
- POLYDAK II, Maatheide 76D, Bus 001 te 3920 Lommel;
- Truyen dak- en schrĳnwerken, Grote Kerkstraat 13 te 3640 Kinrooi;
- SANI SYSTEMS BVBA, Antwerpsesteenweg 198 te 3970 Leopoldsburg.

Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 27 april 2020.

Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2020, op artikel 351/723-60.
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2020_ZR_00047
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OPS - Aanpassing uitruktĳden - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt de nieuwe uitruktĳden goed.
De brief wordt verstuurd aan de gouverneur (wd. gouverneur Michel Carlier) om de tĳden aan te
passen in NC-112
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2020_ZR_00057

Noodplanning - Rol zonale coördinator noodplanning Kennisneming
Goedgekeurd

Artikel 1
Jenny Luyts, verantwoordelĳke Noodplanning Hulpverleningszone Noord-Limburg, verzorgt de
opvolging van de verschillende gemeentelĳke crisiscellen in deze crisisperiode en deelt er best
practices en aanbevelingen.
Artikel 2
Indien er zich problemen voordoen in een gemeente, neemt de zonecommandant dit rechtstreeks op
met de burgemeesters.
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2020_ZR_00045

Varia - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad neemt kennis van de variapunten.

Artikel 2
De zoneraad stemt de te nemen acties af met de zonecommandant en de voorzitter.
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