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Lijst van beslissingen zoneraad 08 april 2019 

Open zitting 

 
1. Het verslag van de open zitting van de zoneraad van 25 februari 2019 wordt 

goedgekeurd.  
 
Vaststellen jaarrekening 2018 – Goedkeuring  
 

De begrotingsrekening 2018 wordt definitief vastgesteld zoals het in hierna vermeld overzicht 
(bedragen in euro): 
 

Vastgestelde rechten (gewone dienst) 46.387.850,32 

Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen (gewone dienst) - 126.266,46 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) - 44.252.256,86 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 2.009.327,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) + 1.529.626,40 
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 3.538.953,40 
 

Netto vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 2.245.060,70 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) - 2.210.978,70 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 34.082,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) + 1.281.895,68 
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 1.315.977,68 
 

De balans op 31 december 2018 wordt definitief vastgesteld zoals in de hierna vermelde 

samenvattingstabel (bedragen in euro): 

 
Vaste activa:   12.401.855,65 Eigen vermogen:  20.728.161,73 
Vlottende activa:   11.396.272,80 Schulden:    3.069.966,72 
Totaal activa:   23.798.128,45 Totaal passiva:  23.798.128,45 

 

De resultatenrekening op 31 december 2018 wordt definitief vastgesteld zoals in de hierna 

vermelde samenvattingstabel (bedragen in euro): 

 

Batig exploitatieresultaat:                     461.797,40 

Nadelig uitzonderlijk resultaat:  -    236.383,80 

Batig resultaat van het dienstjaar:       225.413,60 

 
2. Kennisgeving goedkeuring begroting 2019 

 
De zoneraad neemt kennis van het besluit van 28 januari 2019 van de Gouverneur van de 
Provincie West-Vlaanderen betreffende de goedkeuring van de zonale begroting 2019, 
vastgesteld bij besluit van de Zoneraad van 29 oktober 2018. 
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3. Afsluiten huurovereenkomst met de gemeente Oostkamp inzake A.C. Beukenpark    
 
Het zoneraadsbesluit van 25 februari 2019 betreffende het “Afsluiten huurovereenkomst met 
de gemeente Oostkamp over het A.C. Beukenpark”, wordt ingetrokken. 
 
De Zoneraad sluit met de gemeente Oostkamp een huurovereenkomst voor de periode 1 
april 2019 tot en met 31 maart 2024 af. 
 

4. Aankoop van 2 IGS-containers – Goedkeuren bestek en wijze van gunning – 
Goedkeuring  

 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund via een openbare procedure. 
 
Het bestek 2019/01 en de raming voor de opdracht “Aankoop van 2 IGS containers”, op 
basis van bovenvermelde procedure, wordt goedgekeurd. 
 
De raming bedraagt 240.000,00 euro, excl. btw of 290.400,00 euro, incl. btw. Er is budget 
voorzien op artikelnummer 35100/744 – 51 (aankoop machines, exploit. mater. en 
uitrusting) B.U. 2019. Er dient 144.975 euro bij te voorzien met BW 1 2019 op het artikel 
35100/744-51 en te verschuiven van het artikel 35100/743-98. 
 

 
5. Raamcontract aankoop van ziekenwagens – Goedkeuren bestek en wijze van gunning 

– Goedkeuring  
  
 Bovengenoemde opdracht wordt gegund via een openbare procedure. 
 
Het bestek 2019/02 en de raming voor de opdracht “Raamcontract aankoop ziekenwagens”, 
op basis van bovenvermelde procedure, wordt goedgekeurd. 
 
De raming bedraagt 340.000,00 euro, excl. btw of 411.400,00 euro, incl. btw per jaar en dit 
voor een periode van 4 jaar met het jaar van de gunning inbegrepen. Dit budget is te 
benemen op artikelnummer 35200/743-98 (Dienst 100 – Aankoop Speciale En Andere 
Voertuigen) van het investeringsbudget na gunning. 
 

6. Besteden krediet van het Seveso-fonds voor de aankoop van brandweerhelmen en 
een gezamenlijk Vlaams voorstel gedragen door Netwerk Brandweer – Goedkeuring  
 
De projectfiche m.b.t. de gezamenlijke besteding van de kredieten van het Seveso-fonds in 
de schoot van Netwerk Brandweer worden goedgekeurd, en mag worden overgemaakt aan 
de gouverneur. 
 
De projectfiche m.b.t. de besteding van de kredieten van het Seveso-fonds met voorstel om 
dit te gebruiken voor de aankoop van brandweerhelmen wordt goedgekeurd, en mag 
worden overgemaakt aan de gouverneur. 
 
 

7. Aankoop van 4 dienstvoertuigen – Goedkeuren wijze van gunning – Goedkeuring  
 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund via een raamcontract. 
 
De raamcontracten Voertuigen 2016 R3 010 en 2018 R3 037, en de raming voor de 
opdracht “Aankoop van 4 dienstvoertuigen”, op basis van bovenvermelde procedure, 
worden goedgekeurd. 
 
De raming bedraagt 82.001,69 euro, excl. btw of 99.222,04 euro, incl. btw. Er is budget 
voorzien op artikelnummer 35100/743-52 (Aankoop Auto’s En Bestelwagens) B.U. 2019. 
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Gesloten zitting 

 

1. Het verslag van de gesloten zitting van de zoneraad van 25 februari 2019 wordt 
goedgekeurd.  
 

2. Aanduiden vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van 
Wobra 
 
Mevrouw Daphné Dumery, burgemeester van Blankenberge, wordt aangeduid om de 
zoneraad te vertegenwoordigen in de Algemene Vergaderingen en in de Raad van Bestuur 
van WOBRA en wordt gevolmachtigd in naam van de zoneraad deel te nemen aan al de 
beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten 
te tekenen en in het algemeen alles wat nodig is om de belangen van de zoneraad te 
behartigen op deze vergaderingen. 
 

3. Goedkeuring terugzetting in graad sergeant naar de graad van brandweerman – 
beroepspersoneel en dit op eigen aanvraag 
 
De graad van betrokkene wordt teruggezet van sergeant naar brandweerman. 
 

4. Pensioen 
 
De pensioenaanvragen van betrokkenen worden goedgekeurd. 
 

5. Vrijwillig eervol ontslag 
 
Het vrijwillig eervol ontslag van betrokkene wordt goedgekeurd.  
 

6. Vrijwillig ontslag 
 
Het vrijwillig ontslag van betrokkene wordt goedgekeurd.  
 


