
 
 

 

BEKENDMAKING  

OPENBARE ZITTING ZONERAAD 
 
overeenkomstig artikel 39 van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen 
 

 
DE LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE ZONERAAD DD. 30 
OKTOBER 2015 HIERNA VOLGENDE TE BESPREKEN AGENDA LIGT VANAF HEDEN 
GEDURENDE 10 DAGEN TER INZAGE OP HET SECRETARIAAT VAN DE 
BRANDWEERZONE VLAAMSE ARDENNEN BEDRIJVENPARK COUPURE 21 TE 9700 
OUDENAARDE, TIJDENS DE WEEKDAGEN VAN 8.30 U TOT 12.00 U EN VAN 14.00 U 
TOT 16.00 U. 
 
Vergaderlocatie : Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde 
Aanvangsuur     : 16:30 uur 
 
Dagorde :   

 
1. Goedkeuring lijst met de beknopte genomen besluiten 4/09/2015 
2. Mededelingen  
3. Varia 
4. Samenwerkingsovereenkomst BVLAR en de aangesloten Steden en Gemeenten –  

     goedkeuring 
5. Hydrantencontrole – zonaal voorstel 
6. Veiligheidscellen van de aangesloten Steden en Gemeenten – voorstel tot samenwerking 
7. Openbare verkoop minibus post Brakel – vaststellen wijze van gunnen 
8. Statuut administratief personeel – aanpassing 
9. Begrotingswijziging 1 dienstjaar 2015 - goedkeuring 
10. Begroting 2016 – bespreking cfr. art. 11 KB Boekhouding 19/04/2014 
11. Beslissing betreffende de overname van de collectieve- en groepsverzekeringspolissen  

     van Herzele, Kruishoutem en Zottegem  
12. Tweede pensioenpijler contractueel personeel – goedkeuring 

                                                      ____________ 
 

13. Aankoop PBM – diverse werkplaatsuitrustingen – kuismachine - vaststellen van de  
     voorwaarden en wijze van gunnen 

14. Aankoop PBM – complete uniformen voor stagiairs en diverse aanpassingen – vaststellen 
     van de voorwaarden en wijze van gunnen  

15. Aankoop VTO – oefenpoppen - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen.  
16. Aankoop gemotoriseerd materieel – lichtmast voor materieelcontainer - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
17. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – ventilatiesysteem kleedruimte - vaststellen van  

     de voorwaarden en wijze van gunnen  
18. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – garderobekasten - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
19. Aankoop watervoerend materieel – dompelpompen - vaststellen van de voorwaarden en 

     wijze van gunnen  
20. Aankoop RED Team – reddingsmateriaal - vaststellen van de voorwaarden en wijze van  

     gunnen 



 
 
21. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – startbooster - vaststellen van de voorwaarden  

     en wijze van gunnen 
22. Aankoop duikers – reddingsvesten - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen 
23. Aankoop duikers – fenders - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen 
24. Aankoop duikers – duikkappen - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen  
25. Aankoop duikers – duikpak - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen  
26. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – droger persluchtinstallatie - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
27. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – diagnosetoestel - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen  
28. Aankoop gemotoriseerd materiaal – reciprozaag - vaststellen van de voorwaarden en  

     wijze van gunnen  
29. Aankoop gemotoriseerd materiaal – elektrisch gereedschap - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
30. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – palletbakken - vaststellen van de voorwaarden  

     en wijze van gunnen  
31. Aankoop IGS – meetkoffer - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen  
32. Aankoop gemotoriseerd materieel – kettingslijper - vaststellen van de voorwaarden en 

     wijze van gunnen 
33. Aankoop PBM diversen – beschermkledij kettingzaag - vaststellen van de voorwaarden  

     en wijze van gunnen 
34. Aankoop dienst 100 ambulance – veiligheidsschoenen - vaststellen van de voorwaarden 

     en wijze van gunnen 
35. Aankoop divers handgereedschap – deuropenerset - vaststellen van de voorwaarden en  

     wijze van gunnen  
36. Aankoop PBM diversen – valbeveiliging - vaststellen van de voorwaarden en wijze van  

     gunnen  
37. Aankoop dienst 100 ambulance – aspiratietoestel - vaststellen van de voorwaarden en  

     wijze van gunnen 
38. Aankoop gemotoriseerd materieel – automatische ledverlichting - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
39. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – opbergbakken - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen  
40. Aankoop dienst 100 ambulance – spalkenset - vaststellen van de voorwaarden en wijze  

     van gunnen  
41. Aankoop installaties, machines en uitrusting – aanhangwagen - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
42. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – verlichtingsarmatuur - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
43. Aankoop informatica en communicatie uitrustingen – pagers - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
44. Aankoop gemotoriseerd materieel – overdrukventilator - vaststellen van de voorwaarden  

     en wijze van gunnen 
45. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – waterverzachter - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
46. Aankoop divers handgereedschap – warmtebeeldcamera’s - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
47. Aankoop informatica en communicatie uitrustingen – beamers - vaststellen van de  

     voorwaarden en wijze van gunnen 
48. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – boulloneuse - vaststellen van de voorwaarden 

      en wijze van gunnen 



 
 
49. Aankoop informatica en communicatie uitrustingen – communicatiesets - vaststellen van  

      de voorwaarden en wijze van gunnen 
50. Aankoop van niet-rollend brandweermaterieel via de federale opdrachtencentrale en 

aanvullende elementen – goedkeuring 
51. Aankoop zonale oproepcomputer - vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen  
52. Aankoop installaties, machines en uitrustingen: meettoestel - vaststellen van de 

voorwaarden en wijze van gunnen 
                                                
 

 

 
Oudenaarde, 20 oktober 2015 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 
 


