LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
25 NOVEMBER 2016
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig : Luc Dupont, Voorzitter,
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Jozef Browaeys, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren,
Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Lieven Latoir
Afwezig : Joop Verzele, Johan Van Tittelboom
Openbare zitting

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 28/10/2016 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 28/10/2016 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
- De stormperiode van 20/11/2016 heeft voorlopig geen impact op de totale personeelskost : een
92-tal oproepen werden genoteerd
- De permanent bemande zonale alarmeringscomputer is sinds 22/11/2016 opgestart met de
posten Oudenaarde en Ronse en. De overige posten worden de komende maanden geïntegreerd
waardoor, via netwerking, een uniforme werking gestimuleerd wordt.
- De nieuwe interventiekledij is verdeeld aan het operationeel personeel. De vorige
interventieuitrusting fungeert als backup tijdens het onderhoud van de nieuwe uitrusting.
- Er wordt een persbericht omtrent de zonale meldkamer en de aankoop van de nieuwe
interventiekledij verstuurd midden december 2016.
De burgemeester van Kruishoutem vervoegt de zitting.
3. Financiële afhandeling erkentelijkheidstoelage vrijwilligers personeel - Goedkeuring
De Zoneraad bespreekt het ontwerp van financiële afhandeling van de erkentelijkheidstoelage voor
het vrijwilligers personeel. Een gedetaillieerd uitgewerkte ontwerpbeslissing zal finaal ter
goedkeuring voorgelegd worden op de volgende zoneraadszitting van 23 december 2016.
4. Begroting 2017 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en financieel meerjarenplan –
goedkeuring
In de begroting 2017 wordt m.b.t. de personeelskosten, naast de recurrente personeelskosten,
rekening gehouden met de volledige invulling van het “KB opleidingen”, de aanwerving van
preventionist voorzien vanaf 1 januari 2017 en VTO directeur vanaf 1 april 2017.
De werkingskosten worden geplafonneerd op het niveau van begrotingswijziging 2016/1. Het
bereikte princiepsakkoord omtrent de regeling van de kazernes, zoals op 14 oktober 2016
voorgesteld op de toelichtingsvergadering met de aangesloten steden en gemeenten, wordt in de
begroting 2017 integraal afgedekt.
Bij de overdrachten werd de bijdrage van 66.000 euro opnieuw in de werkingskosten van de
ambulancedienst “Oudenaarde 1” voorzien. Dit is voor de hulpverleningszone een budgettair
neutrale operatie door de verrekening van enerzijds de kosten ten laste genomen door de zone ten
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gevolge het onderhoud aan deze ambulance en anderzijds de inkomsten ten gunste van de zone
voortvloeiend uit het ziekenvervoer.
In afspraak met de aangesloten steden en gemeenten werd het investeringsprogramma 2017
opgetrokken naar 1,250 miljoen euro, wat een verhoging inhoudt van méér dan 13% tegenover
2014 en 25% tegenover 2015. Het detail van deze investeringen werd opgenomen in een
investeringstabel.
De financiering van de gewone werking gebeurt voornamelijk door de toelagen van de federale
overheid en de gemeentelijke dotaties. De federale basisdotatie blijft zo goed als ongewijzigd
(506.848 euro), de federale aanvullende dotatie stijgt met bijna 5% naar 1,540 miljoen. In overleg
met de aangesloten steden en gemeenten werd afgesproken om de gemeentelijke gewone toelagen,
totaal vastgelegd op 4.194.275 euro, ongewijzigd te laten.
De inkomsten uit interventies en ziekenvervoer blijven voor 2017 op niveau als na bij de laatste
begrotingswijziging 2016. De jaarlijkse aanpassing van de zonale verdeelsleutel dient voor 2017
nog vastgelegd te worden. Hierdoor zullen in principe de individuele gewone toelagen van de
gemeenten kunnen wijzigen. Het kleine overschot in het eigen dienstjaar op de gewone werking
(66.381 euro) wordt voorlopig bijkomend opgenomen in het bestaande gewoon reservefonds.
De financiering van het investeringsprogramma 2017 gebeurt integraal met buitengewone toelagen
vanuit de aangesloten steden en gemeenten. De netto-financiering van 1,250 miljoen euro van het
investeringsprogramma 2017 wordt naar analogie van de BW 2016/1 gefinancierd met een deel
van de beschikbare resttoelagen van 2015.
Dit alles resulteert in een sluitende begroting 2017, zowel op de gewone als op de buitengewone
dienst, waarbij de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen tot op vandaag schuldenvrij blijft.
De begroting 2017 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt, inclusief de
verdeelsleutel voor het boekjaar 2017, goedgekeurd.
De financiële meerjarenplanning voor de dienstjaren 2015 tot 2019 is in elk boekjaar sluitend,
zowel op de gewone als de buitengewone dienst. Deze meerjarenplanning resulteert op einde van
de planningsperiode in een positief algemeen resultaat van 52.736,40 euro. In deze financiële
meerjarenplanning is vanaf 2017 voor de gewone dienst rekening gehouden met een jaarlijkse,
stijgende personeelskost van 3% en een jaarlijkse stijging van 2% van de werkingskosten en
overdrachten. Bij de ontvangsten zijn de stijgingen van de aangekondigde federale basis- en
bijkomende dotaties voorzien. De gemeentelijke gewone toelagen blijven voor deze periode
ongewijzigd. Daarnaast is er vanaf 2017 een investeringsenveloppe opgenomen van 1,250 miljoen
euro, integraal te financieren via (verhoogde) buitengewone toelagen.
De Zoneraad keurt de financiële meerjarenplanning voor de dienstjaren 2015 tot 2019 goed.
5. Meerjaren beleidsplan – goedkeuring
De Zoneraad keurt het meerjaren beleidsplan goed.
6. Openbare verkoop voertuig – vaststellen wijze van gunnen
De Zoneraad keurt het voorstel goed om volgend voertuig openbaar te verkopen in de staat waarin
het zich bevindt :
- personenwagen, van het merk Renault Espace RT 2.0 met eerste indienststelling op 29/10/1997
en chassisnummer VF8JEOAO516936328.
De openbare verkoop zal gepubliceerd worden op de website van Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen en andere media. De biedingen kunnen onder dubbel gesloten omslag bezorgd worden
aan het zonesecretariaat, Bedrijvenpark Coupure 21 in 9700 Oudenaarde, ter attentie van de
voorzitter van de Zoneraad van Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen met de vermelding
'openbare verkoop voertuigen’ en dit ten laatste tegen 23 december 2016 om 10 uur.
7. Statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen aanpassing
Het ontwerp van aanpassing van statuut van het administratief personeel van de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen werd op 7 november 2016 voorgelegd aan de vakorganisaties. Eén
vakorganisatie ondertekende op 16/11/2016 een protocol tot aanpassen van het administratief
statuut, de overige vakorganisaties tekenden geen protocol, niettegenstaande men daartoe
voldoende tijd kreeg.
De aanpassingen betreffen voornamelijk de scores bij de evaluatie van personeel, de
schaalanciënniteit uit de privésector, omvorming en toevoeging van functies en de organogrammen.
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De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het aangepast statuut voor het
administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed.
8. Vacant verklaring van één functie van preventionist – goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart de functie van preventionist
(A1a-A3a) in contractueel dienstverband open. De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd
met het oog op de aanwijzing van een preventionist te vervulen bij wijze van
aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan
ingediend worden is datum poststempel ten laatste op 31 januari 2017. De kandidaturen dienen
gericht aan de heer Jeroen Vanderstraeten, diensthoofd personeel. Bij de kandidaatstelling voegt
de kandidaat de titels en verdiensten die hij/zij meent te kunnen doen gelden om de betrekking te
verkrijgen.
9. Vacant verklaring van één functie van financieel expert – goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart de functie van financieel
expert in contractueel dienstverband open. De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met
het oog op de aanwijzing van een financieel expert te vervullen bij wijze van
aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan
ingediend worden is datum poststempel ten laatste op 31 december 2016. De kandidaturen dienen
gericht aan de heer Jeroen Vanderstraeten, diensthoofd personeel. Bij de kandidaatstelling voegt
de kandidaat de titels en verdiensten die hij/zij meent te kunnen doen gelden om de betrekking te
verkrijgen.
10. Vacant verklaring van de functie van zonecommandant van de hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen en oproep tot kandidaatstelling
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart per 25 november 2016 de
functie van zonecommandant van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen vacant. De oproep
tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwijzing van de zonecommandant van
de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is
minstens 20 kalenderdagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en met een datum
poststempel ten laatste op 28 februari 2017. De kandidaturen dienen gericht aan de Voorzitter van
de Zoneraad, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de kandidaatstelling voegt de
kandidaat de titels en verdiensten die hij meent te kunnen doen gelden om de betrekking te
verkrijgen samen met een managementproject voor de zone.
De vacature wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en de website van de Algemene Directie
Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken. De vacature wordt tevens uitgehangen in alle
brandweerkazernes binnen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
11. Huishoudelijk reglement zonaal informatiecomité - goedkeuring
De Zoneraad bespreekt de context van het huishoudelijk reglement van het zonaal
informatiecomité. Dit huishoudelijk reglement zal toegevoegd worden in de aanvullende
bepalingen voor het operationeel personeel en zal later in zijn geheel ter goedkeuring voorgelegd
worden.
12. Varia
- Het Toezicht merkt op dat bij de vacant verklaring van 10 mobiliteitsbetrekkingen van
brandweerman-vrijwilliger er geen wervingsreserve aangelegd kan worden. De Zoneraad
schrapt vervolgens artikel 9 van het agendapunt 3 van de zoneraadszitting van 28 oktober 2016.

Niet openbare zitting

De Burgemeester van Brakel verlaat de zitting
1. Eervol ontslag sergeant-vrijwilliger – post Oudenaarde
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Aan een sergeant-vrijwilliger van de post Oudenaarde wordt, op zijn vraag, met ingang van 1
januari 2017 eervol ontslag verleend uit zijn functie. Hij wordt een erkentelijkheidspremie
toegekend zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het
operationeel personeel.
2. Ontslag sergeant-vrijwilliger - post Brakel
Aan een sergeant-vrijwilliger van de post Brakel wordt, op zijn vraag, met ingang van 1 december
2016 ontslag verleend uit zijn functie.
3. Acht functies sergeant-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging in graad –
goedkeuring toelating tot de bevorderingsstage
Acht personen worden, in orde van de rangschikking, met ingang van 1 december 2016 toegelaten
tot de bevorderingsstage van sergeant-vrijwilliger.
4. Samenstelling selectiecommissie voor de selectie van de functie van zonecommandant
De samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van zonecommandant van de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt uitgesteld.
De Burgemeester van Brakel vervoegt de zitting.
5. Varia :
- Er werden geen variapunten geformuleerd.
Het Zonecollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid van artikel
124 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, werden nageleefd.
De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 23 december 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 25 november 2016.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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