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Toegevoegde punten Groen Nijlen
verlenging fietspad Torenvenstraat

Ferdi Heylen

Tijdens de vakantieperiode werd het dubbele fietspad van de Torenvenstraat ter hoogte van de Berkenlaan
met een stippenlijn verlengd. Volgend op deze verlenging is er zelfs geen suggestie meer hoe of waar de
fietsers die links van de weg rijden hun weg dienen te vervolgen. Sommige fietsers vervolgen hun weg
langs de linker kant wat tot gevaarlijke situaties leidt vermits hier geen fietspad meer is. Het lijkt mij dat
deze oplossing een eerder onveilige situatie creëert. Er staan ook geen bord dat het einde van het fietspad
aangeeft of een suggestie dat men zijn weg dient te vervolgen aan de overzijde.

Evaluatie hulpverleningszone Rivierenland

Lien Du Four

In oktober 2014 werd in deze raad de verdeelsleutel voor de gemeentelijke dotatie aan de
hulpverleningszone Rivierenland goedgekeurd. Hierbij werd door de burgemeester de bedenking gemaakt
dat de kosten voor de gemeente Nijlen €120.000,00 meer bedraagt dan vroeger.
Uit de notulen: “Daarom stelt hij voor om de verdeelsleutel goed te keuren voor 2015 en er principieel mee
in te stemmen voor de jaren 2016-2018, maar te vragen om na één jaar operationele werking een grondige
evaluatie door te voeren, vooral personeelsmatig.”
Deze bedenkingen zijn toen ook opgenomen in het besluit:
Artikel 2
In te stemmen met de verdeelsleutel voor de gemeente Nijlen voor het jaar 2015 ten belope van
4,03 % welke in acht zal worden genomen bij het berekenen van de gemeentelijke dotatie aan de
hulpverleningszone Rivierenland.
Artikel 3
Principieel in te stemmen met dezelfde verdeelsleutel voor de jaren 2016-2018, maar een evaluatie
te vragen na één jaar operationele werking op basis van de financiële toestand van de
brandweerzone.
Artikel 4
Zich aan te sluiten bij de bemerkingen die door burgemeester Paul Verbeeck, gemaakt werden
tijdens de prézoneraad van 12 september laatstleden. Meer bepaald te vragen om volgende
elementen in de nabije toekomst grondig te onderzoeken en te evalueren:
-

-

-

de federale verdeelsleutel houdt geen of onvoldoende rekening met de rechtspersonen
(bedrijven) die zwaar wegen op investeringen in mensen en middelen om de risico’s verbonden
aan de af te dekken bedrijfsactiviteiten, zoals milieuklasse 1 en 2 bedrijven en Seveso bedrijven
in het bijzonder. De gemeenteraad dringt er op aan dat hieromtrent spoedig een nieuw debat
gevoerd wordt met de federale overheid.
het invoeren van cost centers (kostenplaats per brandweerpost) binnen de brandweerzone om
zo de huidige reële kosten per post te kunnen becijferen. De gemeenteraad meent dat een
verdeelsleutel waarbij enerzijds de historische kosten (beslist beleid uit het verleden) per
brandweerpost worden gedragen door de gemeenten die door de betrokken post bediend
worden en anderzijds de kosten van de uitbouw van de zonewerking betaald worden met
federale middelen (en eventueel aanvullend met een bijdrage van alle gemeenten op basis van
een overeen te komen verdeelsleutel) zou leiden tot een eenduidige rapportering van de kosten
en een billijke financiering door de betrokken gemeentebesturen.
de kostenstructuur van de prébrandweerzone streng te bewaken. Aangezien het overgrote deel
van de kosten betrekking heeft op personeelsgerelateerde uitgaven vraagt de gemeenteraad
om deze uitgaven in de hand te houden. Het aanwerven van bijkomend (beroeps)personeel (bv.
voor de opstart van een permanente dispatching door de zone) dient bijzonder goed afgewogen
te worden in functie van de kostenbeheersing. De gemeenteraad sluit zich tevens aan bij de
opmerking van burgemeester Paul Verbeeck waar hij vaststelt dat het zonale vormingsplan 48
uur opleiding vooropstelt waar de wet 24 uur voorschrijft en vraagt om dit opnieuw te bekijken.

Onze vragen:
-

Is er een evaluatie gebeurd na één jaar of later?
Wat is er uit de evaluatie gebleken?
Wordt de verdeling herbekeken naar 2019?

