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LIJST MET DE BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE 

ZONERAAD DD. 27 MAART 2015 
GENOMEN BESLUITEN 

overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende 
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen 

 
   

 
 

 
1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  

     d.d. 30/1/2015 genomen besluiten  
De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van de Zoneraad van 
30/01/2015 worden goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen 

Volgende mededelingen werden geformuleerd : 
- Permanent Comité : aanwervingen zijn mogelijk met het federaal geschikheidsattest, 

bevorderingen kunnen nog niet, FOD Binnenlandse Zaken zal vragen aan de RVA om niet op 
te reden na Dimona aangifte in de nieuwe zone. 

- Feedback BVV :  vraag om federale dotaties aan PBM’s te spenderen, overdracht overschotten 
2014 kan mits er een bestemming aan gegeven werd, DGH zal méér aandacht vragen, 
toekomstvisie Civiele Bescherming volgt. 

- De bedragen van de federale dotaties zijn door de FOD Binnenlandse bevestigd. 
- Deelname hulpverlenigszone d.m.v. infostand e.d. in het project verkeersdorp Maarkedal 

28/5/2015 en Zwalm 5/5/2015 
- Optimalisaties : standplaats LW2 post Oudenaarde wordt verplaastst naar Kluisbergen, 

uniforme uitrukprocedures in de zone vanaf 1/5/2015, carpooling werd ingevoerd voor 
transfers naar opleidingen of vergaderingen, prestatievergoedingen en digitale ingave ervan 
zijn geuniformiseerd, de medische testen en inspanningsproeven voor 2015 zijn 
geoptimaliseerd teneinde binnen het budget te blijven. 

- Er werd een ontwerplijst opgemaakt betreffende het telefonisch informeren van de 
burgemeester i.g.v. een belangrijke interventie.  Alle interventies zullen vanaf heden in elk 
geval via SMS automatisch doorgegeven worden. 

- Brandwachten op evenementen : het retributiereglement is van toepassing tenzij het een eigen 
organisatie van een gemeente/stad betreft.  In dit geval wordt verwezen naar een contingent 
welke door een werkgroep, ten laatste tegen juni 2015, zal uitgewerkt worden.   Het 
Zonecollege neemt vervolgens de nodige beslissingen. 

- Arbeidsongeval te Brakel : een brandweerman van de post Brakel kwam bij een woningbrand 
ten val na het instorten van een dakgoot.  De interne preventiedienst deed aanbevelingen om 
dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden. 

 
3. Frequentie uitbetalingen vrijwilligers  

De Zoneraad neemt kennis van het schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken van 27 
februari  2015 waarbij aangekondigd wordt dat het tot de bevoegdheid van de Zoneraad zal behoren 
om de prestatievergoedingen van het vrijwilligerspersoneel niet maandelijks uit te betalen, maar 
toch minstens per trimester na vervallen termijn.  De wijziging van het KB van 19 april 2014 
houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones bevindt 
zich nog een ontwerpfase.  De Zoneraad beslist om de prestatievergoedingen van het 
vrijwilligerspersoneel per trimester na vervallen termijn te betalen. 

Openbare zitting 
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4. Vooruitgangsrapport en jaarrekening 2014 

De Zoneraad keurt de jaarrekening 2014 en het voortgangsrapport 2014 goed.  Er wordt een 
overdracht van ten bedrage van 257.210,40 € vastgesteld.  Niet vastgelegde uitgaven 2014 kunnen 
opgenomen worden in de eerstvolgende begrotingswijziging 2015.  Via deze overdrachten kan de 
aankoop van een trailer en motor voor de post Oudenaarde worden gefinancierd.  
  

5. Toetreding tot de vzw GSD-V 

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen treedt, voor het administratief en operationeel 
beroepspersoneel, met ingang van 1 januari 2015 toe tot de vzw "Gemeenschappelijke Sociale 
Dienst Lokale besturen in Vlaanderen". 
 

6. Lidmaatschap Brandweer Vereniging Vlaanderen 

De Zoneraad keurt het lidmaatschap van het operationeel personeel van de hulpverleningszone bij 
de Brandweervereniging Vlaanderen voor het dienstjaar 2015 goed.   
 

7. Huishoudelijk reglement van de Zoneraad - goedkeuring  

De Zoneraad stelt het huishoudelijk reglement van de Zoneraad vast.  Het huishoudelijk reglement 
van de Zoneraad werd opgesteld conform een model van de provincie Oost-Vlaanderen welke als 
basis kon gebruikt worden.  Dit model werd ontvangen op 28 januari 2015. 
 

8. OPT-OUT regeling tot vaststelling van de arbeidstijd van de operationele personeelsleden 

De Zoneraad keurt de opt-out overeenkomst tot vaststelling van de arbeidstijd van de operationele 
personeelsleden van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, zoals voorzien in de Wet van 19 
april 2014 tot vaststelling van de arbeidstijd van de operationele beroepspersoneelsleden van de 
hulpverleningszone, goed. 
 

9. Financiële toestand van de zone – bespreking 

De bijzondere rekenplichtige schets de financiële toestand van de zone.  De lokale dotaties zullen 
opgevraagd worden voor zover noodzakelijk voor de liquiditeit van de zone.  Er wordt 
overeengekomen om 2 maal per jaar een rapportering te laten doen van de financiële toestand van 
de hulpverleningszone door de bijzonder rekenplichtige. 
 

10. Investeringsnoden 2015 

De projectcoördinator logistiek schets de investeringsnoden met een totale raming van 
1.209.651,00 € voor het dienstjaar 2015.  De Zoneraad stelt, in afwachting van de overdracht van 
de roerende goederen, een investeringsschijf van 800.000 € uit de begroting 2015 ter beschikking 
om een aantal prioritaire investeringen in 2015 te realiseren. 
 

11. Verzekering omnium dienstopdrachten – goedkeuring offerte 

De Zoneraad keurt de offerte voor de zonale verzekeringspolis omnium dienstopdrachten voor de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, ingediend door Ethias Verzekering, Prins-Bisschopssingel 
73 te 3500 Hasselt, ten bedrage van 4.112,50 € exclusief de wettelijke taksen en bijdragen van 
17,50% goed. 
 

12. Tijdsregistratiesysteem – goedkeuring offerte 

De Zoneraad keurt de offerte voor aankoop van een tijdsregistratiesysteem ingediend door de firma 
GPS, Oosterring 9 te 7372 Genk, ten bedrage van  8.248,00 € exclusief BTW goed. 
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13. Migratie roerende goederen – stand van zaken 

Een voorlopig overzicht van het rollend materieel werd gegeven, opgemaakt op basis van het 
koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en 
schattingsregels van de roerende en onroerende goederen.   
De zonale begroting 2015 m.b.t. de overdracht van alle roerende goederen is ontoereikend waardoor 
de spreiding over meerdere jaren noodzakelijk zal zijn.  De financieel beheerders van de 
steden/gemeenten binnen de zone maakten een tweetal scenario’s voor de overdracht van alle 
roerende goederen op. De Zoneraad neemt hiervan akte en verwacht op de eerstvolgende 
vergadering de concrete cijfers teneinde een finale beslissing te kunnen nemen. 
 

14. Schatting onroerende goederen – bespreking 

Met de heer Stefan Renaer, Steenweg 93c te 9570 Lierde, op 24 oktober 2014 door de Prezoneraad 
aangeduid voor de schatting van 8 brandweerkazernes binnen de hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen, werden op 18 februari 2015 enkele praktische afspraken gemaakt.  De Zoneraad neemt 
kennis van een stand van zaken en verwacht binnenkort de resultaten. 
 

15. Syndicaal overleg – resultaten bespreking 6 maart 2015 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende vergadering van de Zoneraad.  Een volgend 
syndicaal overleg is voorzien op 8 mei 2015.   
 

16. Varia 
         - datum volgende vergadering van de Zoneraad : 8 mei om 10u30 . 
 
    
 

 

 
 
 

1. Eervol ontslag korporaal-vrijwilliger  

De Zoneraad heeft in geheime stemming aan een korporaal-vrijwilliger, op eigen verzoek, eervol 
ontslag verleend uit zijn functie van korporaal-vrijwilliger, met ingang van 30 juni 2015.  Een 
erkentelijkheidspremie wordt toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende 
bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen. 
 

2. Ontslag brandweerman-vrijwilliger  

De Zoneraad heeft in geheime stemming aan een stagiair-brandweerman-vrijwilliger, wegens 
definitieve medische ongeschiktheid, ambshalve ontslag verleend uit zijn functie van stagiair-
brandweerman-vrijwilliger met ingang van 27 maart 2015. 
 

3. Ontslag brandweerman-vrijwilliger  

De Zoneraad heeft in geheime stemming aan een brandweerman-vrijwilliger, op eigen verzoek, 
ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger met ingang van 27 maart 2015. 
 

4. Ontslag stagiair brandweerman-vrijwilliger  

De Zoneraad heeft in geheime stemming aan een stagiair-brandweerman-vrijwilliger, op zijn 
verzoek, ontslag verleend uit zijn functie van stagiair-brandweerman-vrijwilliger met ingang van 
27 maart 2015. 
 

Niet openbare zitting 
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5. Aanstelling diensthoofd financiën (B4-B5) 

De Zoneraad heeft in geheime stemming, unaniem, een voltijds contractueel diensthoofd financiën 
(B4-B5) aangesteld en gaf goedkeuring om maximaal 15 jaar dienstanciënniteit in rekening te 
brengen.  Zijn geldelijke anciënniteit bedraagt 29 jaar aangezien hij 14 jaar anciënniteit vanuit 
openbare functies kan cumuleren. 

 
6. Samenstelling van het Zonecollege - cfr. art. 57 W 15/05/2007 

De Zoneraad neemt kennis van de taken die aan het Zonecollege kunnen gedelegeerd worden.   De 
samenstelling van het Zonecollege zal op de zitting van de eerstvolgende Zoneraad desgevallend 
aangepast worden. 
 

De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 8 mei 2015 om 10u30 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 30 maart 2015. 

 

 

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

 


