LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
25 AUGUSTUS 2017
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
Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joris
Nachtergaele, Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Luc Vander Meeren en Joop Verzele,
Afwezig : Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Lieven Latoir, Johan Van Tittelboom

Openbare zitting

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 30/06/2017 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 30/06/2017 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 18/07/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van
30/06/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis zonder
opmerkingen.
- Resultaten Brandweer Olympiade in Oostenrijk : er werden mooie resultaten behaald.
- Samenvattende opvolgingstabel opgemaakt door de FOD Binnenlandse Zaken overhandigd aan
de vakbonden op het halfjaarlijks overleg met de Minister : de tabel bevat een momentopname in
de vorm van scores in functie van de realisaties (meerjaren beleidsplan, personeelsplan, …) van
alle zones in België. De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zit in de top 5.
- Activiteiten September :
o 75 jaar Kruishoutem – de Zoneraad is uitgenodigd voor de academische zitting op 17/09/2017
o Opendeurdagen in de post Brakel op 10/09 en in de post Herzele op 17/09/2017.
o BBQ in de post Ronse op 10/09.
o Deelname aan de “FRUN”-activiteit in Zottegem om het BPA verhaal te promoten (oa. d.m.v.
de BPA-aanhangwagen).
o Grootschalige oefening Regio Zottegem op 18/09/2017.
3. Jaarrekening 2016/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring
Dit punt wordt verplaatst naar de eerstvolgende zitting.
4. Aankoop divers rollend materieel brandweer - commandowagen post Herzele - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. FORCMS-VV-067-Perceel 3 en de raming voor
de opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer - commandowagen post Herzele”,
opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 35.537,19 euro excl. btw of 43.000,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht
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is voorzien in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/743-98. De aankoop zal gebeuren
via de federale opdrachtencentrale FORCMS.
De burgemeester van Brakel vervoegt de zitting.
5. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - herinrichting AP naar MAP goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. II/MAT/A29-291-12 Posten 1-2-3 en de raming
voor de opdracht “Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - herinrichting AP naar
MAP”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt 60.661,16 euro excl. btw of 73.400,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze
opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/744-51 bij
begrotingswijziging 2017. De aankopen voor de technische fiches 1-2 zullen gebeuren via de
federale opdrachtencentrale.
6. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - uitrusting en inrichting voertuigen goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van installaties, machines
en uitrustingen - uitrusting en inrichting voertuigen”. De raming bedraagt 103.423,94 euro excl.
btw of 125.142,97 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het
investeringsbudget van 2017 op artikel 351/744-51 bij begrotingswijziging 2017 en wordt gegund
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
7. Aankoop divers rollend materieel ambulance - ambulance post Herzele - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop divers rollend materieel
ambulance - ambulance post Herzele”. De raming bedraagt 107.438,02 euro excl. btw of
130.000,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het
investeringsbudget van 2017 op artikel 352/743-98 bij begrotingswijziging 2017 en wordt gegund
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
8. Aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en
ambulancepersoneel dat geen brandweerman is van de hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen – aanpassing
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de aanpassing van de
aanvullende bepalingen van het statuut voor het operationeel personeel en ambulancepersoneel dat
geen brandweerman is van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed.
De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem vervoegt de zitting.
9. Vacant verklaren 30 functies brandweerman-vrijwilliger - goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 30 functies van
brandweerman-vrijwilliger open, de oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op
de aanwerving van 30 brandweerman-vrijwilligers te vervullen bij wijze van
aanwervingsprocedure. Als woonplaatsverplichting geldt het volgende : wonen binnen een straal
van 6 km rond de post waaraan het personeelslid wordt toegewezen. Indien het personeelslid kan
aantonen dat het buiten deze straal wonend, toch binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de
brandweerkazerne kan bereiken, kan aan het Zonecollege een afwijking op de
woonplaatsverplichting gevraagd worden. De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op
ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste op 14 november 2017.
De kandidaturen dienen gericht te worden aan het diensthoofd personeel, Bedrijvenpark Coupure
21 te 9700 Oudenaarde. Bij de kandidaatstelling voegt de kandidaat een uittreksel uit het
strafregister, een copy van het rijbewijs B en een copy van het federaal geschiktheidstattest.
10. Vacant verklaren 80 functies korporaal-vrijwilliger te begeven bij bevordering door
verhoging in graad – goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 60 functies van korporaalvrijwilliger vacant, te verdelen over alle posten binnen de zone. De oproep tot kandidaatstelling
wordt gelanceerd met het oog op de bevordering van 60 korporaal-vrijwilligers te vervullen bij
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wijze van bevordering door verhoging in graad. De bevordering is onderworpen aan het slagen in
een bevorderingsproef bestaande uit minimaal 1 praktische proef. De uiterste datum waarop de
kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 19 september 2017 of met een
datum poststempel ten laatste op 19 september 2017. De kandidaturen dienen gericht aan de
Voorzitter van de Zoneraad, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de
kandidaatstelling voegt de kandidaat een copy van het brevet BO2.
11. Vacant verklaren 20 functies sergeant-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging
in graad – goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 20 functies van sergeantvrijwilliger vacant, te verdelen over alle posten binnen de zone. De oproep tot kandidaatstelling
wordt gelanceerd met het oog op de bevordering van 20 sergeant-vrijwilligers te vervullen bij wijze
van bevordering door verhoging in graad. De bevordering is onderworpen aan het slagen in een
bevorderingsproef bestaande uit :
1° een eliminerende schriftelijke proef bedoeld om de inzetbaarheid en de overeenstemming van
de kandidaat met de functiebeschrijving en de hulpverleningszone te testen ;
2° een eliminerende praktische geschiktheidsproef bedoeld om de operationele inzetbaarheid
van de kandidaten te testen ;
3° een eliminerend interview bedoeld om de motivatie, de inzetbaarheid en de overeenstemming
van de kandidaten met de functiebeschrijving en de hulpverleningszone te testen.
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 3
oktober 2017 of met een datum poststempel ten laatste op 3 oktober 2017. De kandidaturen dienen
gericht aan de Voorzitter van de Zoneraad, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de
kandidaatstelling voegt de kandidaat een copy van het brevet MO1 of attest van geslaagd zijn in
alle modules van deel 1 en minstens één van de modules van deel 2 van het brevet MO1.
12. Varia
- Er werden geen variapunten geformuleerd.
Niet openbare zitting
Het diensthoofd personeel vervoegt de vergadering om de punten 1 tot en met 8 van de niet-openbare
zitting toe te lichten. Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad
beraadslaagt.
1. Mededelingen
- Mailbericht van Dhr. Ivo Brisaert, Attaché Juridische Directie Algemene Directie Civiele
Veiligheid , d.d. 07/07/17 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in
openbare zitting van 24/03/2017 genomen besluiten : Dhr. Ivo Brisaert wil nog meegeven om
voorzichtig te zijn met het retroactief aanpassen van besluiten. Afhankelijk van de inhoud van
de wijziging kan het immers wel bepaalde gevolgen hebben. Er worden nu besluiten van 24
maart aangepast, maar eigenlijk zijn dit wijzigingen op het besluit van 24 maart die op 30 juni
genomen zijn. M.a.w. tussen 24 maart en 30 juni golden de regels van 24 maart. Voor de
invulling van het bedrag is er weinig risico, maar voor de samenstelling van een examenjury
wel. Indien er al proeven hebben plaats gevonden intussen zou iemand kunnen aanhalen dat de
jury niet samengesteld was overeenkomstig de beslissing van de Zoneraad.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 10/07/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet-openbare zitting van
02/06/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis
zonder opmerkingen.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 18/07/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet-openbare zitting van
30/06/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur kennis zonder
opmerkingen.
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2. Eervol ontslag korporaal-vrijwilliger - post Oudenaarde
Aan een korporaal-vrijwilliger van de post Oudenaarde wordt op zijn vraag eervol ontslag verleend
uit zijn functie van, met ingang van 1 november 2017. Betrokkene wordt een
erkentelijkheidstoelage toegekend zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende het
statuut voor het operationeel personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
3. Aanstellen van adjudant-vrijwilligers bij bevordering door verhoging in graad – goedkeuring
Acht operationele vrijwilligers worden aangesteld als adjudant-vrijwilliger met ingang van 1
september 2017.
4. Aanstellen stagiair-brandweerman-vrijwilliger – goedkeuring
Aan een stagiair-hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger wordt op zijn vraag ontslag verleend uit
zijn functie met ingang van 1 september 2017. Betrokkene wordt op zijn vraag toegelaten tot de
aanwervingstage van stagiair-brandweerman-vrijwilliger met ingang van 1 september 2017.
5. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 80 functies korporaal-vrijwilliger te
begeven bij bevordering door verhoging in graad – goedkeuring
De jury voor de bevorderingsprocedure tot korporaal-vrijwilliger wordt samengesteld en bestaat uit
5 interne en 2 externe juryleden.
6. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 20 functies sergeant-vrijwilliger te
begeven bij bevordering door verhoging in graad – goedkeuring
De jury voor de bevorderingsprocedure tot sergeant-vrijwilliger wordt samengesteld en bestaat uit
5 interne en 1 extern juryleden.
7. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van één luitenant-vrijwilliger te begeven
bij bevordering door verhoging in graad – goedkeuring
De jury voor de bevorderingsprocedure tot luitenant-vrijwilliger wordt samengesteld en bestaat uit
3 interne juryleden, 1 extern jurylid en 1 vervangend extern jurylid.
8. Tuchtprocedure - schorsing
Een brandweerman-vrijwilliger wordt met ingang van 11 september 2017 tot en met 11 oktober
2017 een tuchtschorsing opgelegd.
9. 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 22 september 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 25 augustus 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
25 AUGUSTUS 2017
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, Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Lieven
Latoir, Joris Nachtergaele, Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Luc Vander Meeren en Joop Verzele
Afwezig : Johan Van Tittelboom
Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 30/06/2017 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
30/06/2017 wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 18/07/2017
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 30/06/2017
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur akte zonder opmerkingen.
- Brief verzekeringsmaatschappij na ongeval van fietser n.a.v. een interventie reinigen wegdek : de
verzekeringsmaatschappij van de zone onderzoekt het schadegeval.
- Samenwerkingsovereenkomst met zone Centrum : na de zoneraadsbeslissing van 27/05/2016
betreffende de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de snelle adequate hulpverlening
tussen BVLAR en zone Centrum neemt op 6/09/2017 de Zoneraad van zone Centrum een
gelijkaardige beslissing.
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 25/08/2017 :
Dienstjaar 2017
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/45
621.805,11 €
2017/50
761,30 €
2017/46
75.303,53 €
2017/51
88.556,00 €
2017/47
42.328,12 €
2017/52
128.845,00 €
2017/48
18.150,03 €
2017/53
24.386,13 €
2017/49
19.601,98 €
2017/54
21.649,86 €
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen.
4. Register van bestelbonnen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en viseert, conform artikel 56 van het Koninklijk Besluit houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, volgend register van
bestelbonnen van het dienstjaar 2017 :
- lijst met afdrukdatum 18/08/2017 met totaalbedrag van 113.446,38 €.
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen. Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen en buitengewone
uitgaven ten bedrage van minstens van 2.000 euro werden gemotiveerd toegelicht.
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5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/48 voor het invorderen van niet-fiscale
ontvangsten - visering en uitvoerbaarverklaring
Het Zonecollege viseert de dwangbevelen voor het invorderen van de niet-fiscale schuldvorderingen,
opgenomen in de herinneringslijst 2017/48 voor een totaal bedrag van 2.199,95 € inclusief kosten, en
verklaart deze uitvoerbaar conform artikel 75§2 van de Wet van 15 mei betreffende de Civiele
Veiligheid, aangevuld bij Wet van 21 december 2013.
6. Jaarrekening 2016/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – opname handelingen
binnen collegebevoegdheden - verificatie en bevestiging
Dit punt wordt uitgesteld naar de eerstvolgende zitting.
7. Beslissing om de zitting van het Zonecollege te schorsen voor een vergadering van de Zoneraad
De vergadering van het Zonecollege wordt geschorst voor een vergadering van de Zoneraad. Na de
vergadering van de Zoneraad wordt de vergadering van het Zonecollege vervolgens verder gezet.
8. Aankoop divers rollend materieel brandweer - multifunctionele personeelswagen post SintLievens-Houtem – gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop divers rollend
materieel brandweer - multifunctionele personeelswagen post Sint-Lievens-Houtem” via de federale
opdrachtencentrale FORCMS. De opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer multifunctionele autopomp post Herzele” wordt gegund aan D'Ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Elsene,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 32.983,00 euro excl. btw of 39.909,43 euro incl. 21 %
btw op basis van het bestek met nummer FORCMS-VV-067-Perceel 3.
9. Aankoop divers rollend materieel brandweer - commandowagen post Herzele – gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop divers rollend
materieel brandweer - commandowagen post Herzele” via de federale opdrachtencentrale FORCMS.
De opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer - commandowagen post Herzele” wordt
gegund aan D'Ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Elsene, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
35.528,75 euro excl. btw of 42.989,79 euro incl. 21 % btw op basis van het bestek met nummer
FORCMS-VV-067-Perceel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget
van 2017, op artikel 351/743-98.
10. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - herinrichting AP naar MAP – gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van installaties,
machines en uitrustingen - herinrichting AP naar MAP” via de federale opdrachtencentrale. De
opdracht “Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - herinrichting AP naar MAP” wordt
gegund aan Vanassche FFE NV, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 59.664,40 euro excl. btw of 72.193,93 euro incl. 21 % btw op basis van het
bestek met nummer II/MAT/A29-291-12 Posten 1-2-3. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien
worden in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/744-51 bij begrotingswijziging 2017. De
aankopen voor de technische fiches 1-2 zullen gebeuren via de federale opdrachtencentrale.
11. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop interventiekledij
– gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop installaties,
machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop interventiekledij” via de federale
opdrachtencentrale. De opdracht “Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij
- aankoop interventiekledij” wordt gegund aan Texport Handelsgesellschaft, Franz Sauer Stra
e 30 te
5020 Salzburg, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.956,20 euro excl. btw of 20.517,00
euro incl. 21 % btw op basis van het bestek met nummer II/MAT/A28-328-13. De uitgave voor deze
opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op artikel 351/744-51.
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12. Aankoop, onderhoud en huur werkkledij - aankoop interventiehandschoenen – gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop, onderhoud en huur
werkkledij - aankoop interventiehandschoenen” via de federale opdrachtencentrale. De opdracht
“Aankoop, onderhoud en huur werkkledij - aankoop interventiehandschoenen” wordt gegund aan
Condor Safety, Krommebeekstraat 44 te 8930 Menen, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
9.168,00 euro excl. btw of 11.093,28 euro incl. 21 % btw op basis van het bestek met nummer
II/MAT/A12-283-11. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017,
op artikel 351/124-05.
13. Aankoop divers rollend materieel ambulance - ambulance post Herzele - goedkeuring starten
procedure en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht "Aankoop divers rollend
materieel ambulance - ambulance post Herzele" wordt opgestart. Volgende firma’s uit te nodigen om
deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure : Autographe (Waver), Mecelcar (Louvain-laNeuve), AB Technics (Oostmalle) en Somati Vehicles (Erembodegem).
14. Personeelsfeest - starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s - goedkeuring
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht "Personeelsfeest" wordt
opgestart. Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure :
Traiteur Willequet (Kluisbergen), Catering @ Your Service (Elsegem), Traiteur Den Bascuul
(Oudenaarde), Catering Paris Royal (Maarkedal), Traiteur Krian (Oudenaarde), B-Taste (Horebeke),
Polyvalente zaal Sint-Bernaduscollege (Oudenaarde), Zaal De Qubus (Oudenaarde), Bevegemse
Vijvers (Zottegem), COC (Ronse), Kasteel van Leeuwergem (Zottegem) en Outré (Ronse).
15. PPMO-testen – ter beschikking stellen stedelijke en gemeentelijke sportinfrastructuur bespreking
Het doel, organisatie en financiële impact van de PPMO-testen (Preventief Periodiek Medisch
Onderzoek) worden toegelicht. Fysieke paraatheid en accreditatie adembescherming kunnen via
PPMO-testen nagegaan en bijgestuurd worden.
De Zoneraad dient, conform de ministeriële
omzendbrief van 12 september 2014 aangaande de fysieke geschiktheid van de operationele
personeelsleden van de hulpverleningszones, de nodige sportinfrastructuur ter beschikking te houden
voor haar operationeel personeel. De stedelijke en gemeentelijke sportinfrastructuren van de
aangesloten gemeenten voor training en het afnemen van de PPMO-testen is hierbij aangewezen. Het
Zonecollege vraagt eerst een raming en te verwachten oefenschema of frequentie van gebruik van
stedelijke en gemeentelijke sportinfrastructuren van de aangesloten gemeenten.
16. Betwisting Cosijns Wesley 2004354 dd. 17/09/2016
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2004354, op naam van Cosijns Wesley,
Assestraat 50 A te 9550 Herzele, omtrent een interventie betreffende het reinigen van het wegdek
ontvankelijk en gegrond is wegens gebrek aan bewijs.
17. Resultaten selectieprocedure van een preventionist - bespreking
Het Zonecollege neemt akte van de resultaten van de selectieprocedure van een preventionist. Het
functieprofiel voor de functie van preventionist wordt aangepast naar niveau A zonder brevet
techniscus brandweerkoming, met de voorwaarde om het brevet te halen binnen 5 jaar. Aan de
Zoneraad wordt op de eerstvolgende zitting de nodige aanpassing van het administratief statuut voor
het administratief personeel en vervolgens de vacant verklaring van een preventionist ter goedkeuring
voorgelegd.
18. Tuchtprocedure – hoorzitting – beraadslaging en uitspraak
Aan een brandweerman-vrijwilliger wordt de berisping als tuchtmaatregel opgelegd.
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19. Varia :
- geen
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.
Het Zonecollege vergadert in zitting op 22 september 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 25 augustus 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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