Zoneraad
Administratief toezicht

Zitting van 25 september 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

HOOGDRINGENDE PUNTEN
HD 1

2020_ZR_00177

Personeel - Ontslagname Tim Fonteyn (stagiairvrĳwilliger post Lommel) - Goedkeuring
Aanvaard

Artikel 1
De zoneraad gaat akkoord met het vrĳwillig ontslag en de uitdiensttreding van Tim Fonteyn (post
Lommel) op 30 september 2020.

OPENBAAR GEDEELTE
1

2020_ZR_00139

Verslag vorige vergadering - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt het verslag van de vorige vergadering dd. 28/08/2020 goed.
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2020_ZR_00145

FIN - Begrotingswĳziging 3 & 4 / 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De begrotingswĳzigingen 3&4 2020 goed te keuren waarbĳ de gecumuleerde overschotten worden
vastgesteld op :
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Gewone Dienst
Buitengewone dienst

6.153.800 euro
671.562 euro

Artikel 2
De begrotingswĳzigingen 3&4 2020 binnen de 20 dagen na goedkeuring over te maken aan het
Provinciebestuur Limburg – Dienst Federale Taken,
Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
en een kopie naar de minister van Binnenlandse Zaken,
Wetstraat 2 te 1000 Brussel
conform artikel 134 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
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2020_ZR_00147

Aankoop Gebouw Pelt - Goedkeuring consultatiemodel
lening - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt het consultatiemodel van de lening voor de aankoop van het gebouw te Pelt goed.
De leningen zĳn conform art. 28 §1 6° van de wet op de overheidsopdrachten van 17 juni 2018
uitgesloten.
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2020_ZR_00144

2020-10 - Aankoop 6 ziekenwagens (2021-2024) Lastvoorwaarden en gunningswĳze - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
Het bestek met nr. 2020-10 Ziekenwagens en de raming voor de opdracht “Aankoop 6 Ziekenwagens
(2021-2024)”, opgesteld door Hulpverleningszone Noord-Limburg 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 1.016.528,93 euro excl. btw of 1.230.000,00 euro incl. 21 % btw.
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bĳ wĳze van de openbare procedure.
Artikel 3
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Artikel 4
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en Europees
niveau.
Artikel 5
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De uitgave voor deze opdracht is voorzien in
Budgetcode NGB 352/743-98
Periode 2021-2024 : 1.230.000 euro
Budgetcode BBC 62432000/0420
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2020_ZR_00148

FIN - Opzeg verzekeringen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De huidige polissen die bĳ Belfius werden afgesloten, hebben als eindvervaldag 31 december 2020.
De zoneraad wenst de polissen op te zeggen met ingang vanaf eerstvolgende vervaldag.









Verkeer: polisnummer C11-201/2850 513 eindvervaldag 31/12/2020
Verkeer: polisnummer C11/201/2850 507 eindvervaldag 31/12/2020
Verkeer: polisnummer C11/201/2850 498 eindvervaldag 31/12/2020
Verkeer: polisnummer C11/201/3070 038 eindvervaldag 31/12/2020
Verkeer: polisnummer C11/201/3203 314 eindvervaldag 31/12/2020
Arbeidsongevallen: polisnummer 6 061 318 eindvervaldag 31/12/2020
Arbeidsongevallen: polisnummer 6 160 136 eindvervaldag 31/12/2020
Collectieve verzekering der gezondheidszorg: polisnummer 4 486 903 eindvervaldag
31/12/2020
 Optima: polisnummer 261 732 853 eindvervaldag 31/12/2020
 Alle risico's electronica polisnummer C-29 / 1848 573 eindvervaldag 31/12/2020
 Alle risico's electronica polisnummer 45 380 714 eindvervaldag 31/12/2020
 Alle risico's polisnummer 45 334 095 eindvervaldag 31/12/2020
 BA en rechtsbĳstand polisnummer 45 330 461 eindvervaldag 31/12/2020
 BA en lichamelĳke ongevallen polisnummer 45 334 795 eindvervaldag 31/12/2020
 BA en lichamelĳke ongevallen 45 351 278 eindvervaldag 31/12/2020
 BA en lichamelĳke ongevallen polisnummer C-14 / 5534 988 eindvervaldag 31/12/2020
 Vlootconventie
polisnummers 14 560 1208
16 035 1363
16 035 1364
14 560 1207
eindvervaldag 31/12/2020
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2020_ZR_00138

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.
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2020_ZR_00135

HRM - Sergeant Operaties: overgangsprocedure en
taakbeschrĳving - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt de taakbeschrĳving van de sergeant operaties goed.
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Artikel 2
De zoneraad keurt de overgangsprocedure voor de functie van sergeant operaties goed. De interne
jury wordt samengesteld uit de zonecommandant Jan Jorissen, Kapitein Walter Cuypers, adjudant An
Bollen en Martine Schildermans (personeelsdienst).
In de overgangsproef worden 3 competentieblokken afgetoetst met bĳhorend gewicht:
- relationele competenties: 40 punten
- taakgerichte competenties: 20 punten
- management competenties: 40 punten.
Om geslaagd te zĳn dient een kandidaat minimum 50% op elke competentieblok te behalen en
minimum 60% in het geheel.
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2020_ZR_00134

HRM - Vacantverklaring bevorderingen korporaal
(vrĳwilligers) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad verklaart binnen het vrĳwilligerskader 12 plaatsen vacant voor de bevordering tot
korporaal: vĳf in Leopoldsburg, vĳf in Lommel en twee in Neerpelt. Er wordt tevens een
bevorderingsreserve aangelegd voor de duurtĳd van 2 jaar.
Kandidaatstelling is mogelĳk tot en met 31 oktober 2020. Kandidaatstelling verloopt via het online
sollicitatieplatform en de verplichte documenten zĳn: motivatiebrief, CV met foto en vereist brevet.
Aan de bevorderingsvoorwaarden moet voldaan zĳn op 14 november 2020. Aan de
bevorderingsvoorwaarden opgenomen in het KB wordt de woonplaatsverplichting toegevoegd, zĳnde
wonen op maximum 8 minuten van de brandweerpost.

Artikel 2
De zoneraad keurt de functiebeschrĳving korporaal vrĳwilligers goed.

Artikel 3
De zoneraad keurt de gewichten aan de competenties goed. Om deze competenties te evalueren
wordt een schriftelĳke proef, praktisch gedeelte en een mondelinge proef georganiseerd zodat een
bindende rangschikking van de kandidaten opgemaakt kan worden. Op elke competentieblok dient
minimum 50% behaald te worden en minimum 60% in het geheel. Met het oog op de mondelinge
proef dienen de kandidaten online vragenlĳsten in te vullen.
Totaal
100

Kerncompetenties (loyaliteit,
plichtgevoel, integriteit)
Persoonsgebonden
200
(stressbestendigheid,
leren&reflecteren, flexibiliteit) en
relationele (inlevingsvermogen,
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Schriftelĳke proef

Praktische proef

Mondelinge proef

50

50

125

75

4

communicatie, samenwerking)
Taakgerichte (resultaatgericht,
daadkracht)
Kwaliteit en
veiligheidsbewustzĳn en
technische competenties

200

100

100

500

100

300

200

300

475

225

Artikel 4
De zoneraad keurt de samenstelling van de jury goed : Walter Cuypers (voorzitter), Philippe Ganne,
Erik Verbakel, Dimitry Opdenacker (zone Oost-Limburg), Marc Coenen (zone Zuid-West Limburg),
Martin Hendriks (plaatsvervanger personeelsdienst) en Martine Schildermans (secretaris van de jury).
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2020_ZR_00133

HRM - Verlofkalender 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt de verlofnota 2021 goed. De zoneraad gaat akkoord met het verschuiven van
zaterdag 1 mei 2021 naar vrĳdag 14 mei 2021. Zondag 15 augustus 2021 en zaterdag 25 december
2021 worden niet verplaatst, wel toegevoegd aan het saldo plaatselĳk verlof om vrĳ op te nemen.
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2020_ZR_00143

HRM - Bĳlage arbeidsreglement: reglement tikken Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt de aanpassing van de bĳlage bĳ het arbeidsreglement 'reglement tikken' goed.
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2020_ZR_00142

Farys - Buitengewone algemene vergadering op 8
december 2020 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad van Hulpverleningszone Noord-Limburg beslist goedkeuring te verlenen aan alle punten
op de agenda van de buitengewone algemene vergadering TMVS dv van 8 december 2020 en de
daarbĳ behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten :
1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bĳlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2020, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2021 (cfr. artikel 432
DLB)
4. Begroting 2021 (cfr. artikel 432 DLB)
5. Actualisering presentievergoeding ingevolge indexaanpassing
6. Statutaire benoemingen
Varia
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Artikel 2
De zoneraad geeft opdracht aan zĳn vertegenwoordiger, dhr. Jan Dalemans, om namens het bestuur
alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv
vastgesteld op 8 december 2020, te onderschrĳven en zĳn stemgedrag af te stemmen op het in de
beslissing van de zoneraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal :
 hetzĳ per post t.a.v. TMVS dv, p/a TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent,
 hetzĳ per elektronische post, 20201208BAVTMVS@farys.be,
gestuurd worden.
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2020_ZR_00140

Eedaflegging - Nick Vermeesen - Vaststelling
Goedgekeurd

Artikel 1
In de handen van de voorzitter legt Nick Vermeesen de eed af als beroepsbrandweerman bĳ de
hulpverleningszone Noord-Limburg.

