LIJST MET DE BEKNOPTE
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE
ZONERAAD DD. 6 JANUARI 2015
GENOMEN BESLUITEN
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen

Agenda :

Openbare zitting

1. Voorstelling agenda Zoneraad, met melding dat uitzonderlijk gestart zal worden met een niet
openbaar gedeelte
Het voorstel wordt aanvaard.

Niet openbare zitting

1. Samenstelling van het Zonecollege - cfr. art. 57 W 15/05/2007.
Het Zonecollege wordt samengesteld uit alle leden van de Zoneraad.
2. Beslissing om de Zoneraad te schorsen voor een vergadering van het Zonecollege
De vergadering van de Zoneraad wordt geschorst voor een vergadering van het Zonecollege.
De vergadering van de Zoneraad wordt vervolgens verder gezet.
1. Aanwijzing secretaris Zoneraad en Zonecollege - cfr. art. 48 W 15/05/2007.
De Zoneraad wijst de heer Christian Bral aan voor de functie van secretaris van de Zoneraad en het
Zonecollege.
2. Aanwijzing zonecommandant - cfr. art. 7 KB 26/03/2014
De Zoneraad wijst de heer Peter De Vijlder aan voor de functie van waarnemend zonecommandant.

Openbare zitting
1. Verslag Prezoneraad 12/12/2014 en 24/12/2014 - goedkeuring
Het verslag van de Prezoneraad van 12/12/2014 en de beknopte lijst van de genomen besluiten van
de vergadering van de Prezoneraad van 24/12/2014 wordt goedgekeurd.
2. Eedaflegging zonecommandant - cfr. art. 7, § 1, KB 26/03/2014
De heer Peter De Vijlder, waarnemend zonecommandant, legt de eed af .
3. Huishoudelijk reglement van de Zoneraad - goedkeuring - cfr. art. 38 W 15/05/2007
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering wegens het ontbreken van een provinciaal
gecoördineerd model van huishoudelijk reglement voor de zoneraden van de hulpverleningszones
binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

4. Begroting 2015 – goedkeuring
De begroting 2015, opgemaakt conform de door de Prezoneraad op 25 oktober 2014 goedgekeurde
pre-begroting 2015, wordt goedgekeurd.
5. Delegaties die gegeven worden aan het Zonecollege - goedkeuring
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering wegens het ontbreken van een juridisch
onderbouwd model van delegatiebesluit.
6. Bepaling van de zetel van de zone - cfr. art. 20 W 15/05/2007
De maatschappelijke zetel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt vastgelegd op adres
Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde.
7. Vaststelling van het jaarbedrag van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige - cfr. art.
6 KB 10/06/2014
De Zoneraad legt de jaarvergoeding van de bijzondere rekenplichtige vast op 95% van het jaarbedrag
van de mandaattoelage van de zonecommandant van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
8. Retributiereglement – goedkeuring
De retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, opgemaakt conform het door
de Prezoneraad op 12 december 2014 gunstig geadviseerde retributiereglement, wordt goedgekeurd.
9. Statuut administratief personeel – goedkeuring - cfr. art. 106, derde lid W 15/05/2007
Het statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen,
opgemaakt conform het door de Prezoneraad op 12 december 2014 gunstig geadviseerde statuut, wordt
met enkele aanpassingen op vraag van de vakorganisaties goedgekeurd.
10. Aanvullende bepalingen operationeel personeel – goedkeuring
De aanvullende bepalingen van het statuut voor het operationeel personeel van de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen, opgemaakt conform het door de Prezoneraad op 12 december 2014 gunstig
geadviseerde statuut, wordt met enkele aanpassingen op vraag van de vakorganisaties goedgekeurd.
11. Procedurereglement bijzondere rekenplichtige – goedkeuring - cfr. art. 2, § 2 KB 29/06/2014
Het procedurereglement van de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen, opgemaakt conform het door de Prezoneraad op 5 september 2014 gunstig geadviseerde
procedurereglement van de bijzondere rekenplichtige, wordt goedgekeurd.
12. Dagelijkse werking van de zone – bevoegdheid zonecommandant
De ondertekeningsbevoegdheid voor uitgaande bestelbonnen wordt gedelegeerd aan de heer Peter de
Vijlder, waarnemend zonecommandant van de zone Vlaamse Ardennen voor de uitgaven waarvoor
kredieten voorzien zijn op de gewone dienst van de zonebegroting, waarvan het bedrag niet hoger is
dan het bedrag vermeld in artikel 105, § 1, 4° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende
de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (thans : 8.500 EUR excl. BTW ).
13. Verdeelsleutel lokale dotatie – goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de zonale verdeelsleutel, zoals reeds
goedgekeurd door de Prezoneraad op 4 juli 2014, goed.
14. Hospitalisatieverzekering – goedkeuring beslissing PZR 12/12/14
De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de beslissing van de Prezoneraad van 12 december
2014 tot toetreding tot de collectieve verzekering "verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige
ziekte" die de RSZPPO heeft afgesloten bij Ethias goed. De toetreding zal ingaan op 1 januari 2015.
15. Leverancier maaltijdcheques – goedkeuring beslissing PZR 24/10/2014
De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de beslissing van de Prezoneraad van 12 oktober
2014 betreffende goedkeuring van de offerte van Sodexo Pass Belgium NV, Charles Lemairestraat 1
te 1160 Brussel als leverancier van maaltijdcheques goed.
16. Externe dienst voor preventie, bescherming en medisch toezicht – goedkeuring beslissing PZR
24/10/2014

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de beslissing van de Prezoneraad van 24 oktober
2014 betreffende goedkeuring van de offerte, van Securex Preventie & Bescherming, Tervurenlaan 43
te 1040 Brussel en toewijzing van een budget van 90.000 € inclusief BTW voor het dienstjaar 2015
goed.
17. Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid – goedkeuring beslissing PZR 24/10/2014
De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de beslissing van de Prezoneraad van 24 oktober
2014 betreffende goedkeuring van de offerte voor de verzekering algemene burgerlijke
aansprakelijkheid voor de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, ingediend door Ethias Verzekering
Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, ten bedrage van 2.800 € (geen BTW-plicht) goed.
18. Sociaal secretariaat – goedkeuring beslissing PZR 24/10/2014
De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de beslissing van de Prezoneraad van 24 oktober
2014 betreffende goedkeuring van de offerte, van de weddecentrale Schaubroeck NV, Steenweg op
Deinze 154 te 9810 Nazareth, ten bedrage van 52.968,45 € inclusief BTW goed.

Niet openbare zitting

1. Aanstelling administratief personeel.
Twee personen worden aangesteld nl. twee voltijdse contractuele administratief medewerkers dienst
algemene administratie (C1-C3), één voltijds contractueel administratief medewerker dienst personeel
en één voltijds contractueel administratief medewerker dienst financiën. Ze worden aangesteld met
ingang van de werkdag na de opzeggingstermijn welke dient nageleefd bij hun huidige werkgever.
De aanstelling van een voltijds contractueel preventieadviseur niveau 2 interne preventiedienst (B1B3) Prev wordt uitgesteld.
2. Overdracht van het administratief personeel - akte name – cfr. art. 206/1, § 3 W 15/05/2007
De Zoneraad neemt akte van de overdracht van het administratief personeel. Door de goedkeuring
van het statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt
het overgedragen administratief personeel automatisch opgenomen in het personeelsbestand van de
hulpverleningszone.
3. Overdracht van het operationeel personeel - akte name – cfr. de integratie overeenkomstig
art. 308 KB 19/04/2014
De Zoneraad neemt akte van de overdracht van het operationeel personeel, inclusief de toepassing van
de specifieke integratieregels zoals bepaald in het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van
het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 30 januari 2015 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 6 januari 2015.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

