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LIJST MET DE BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE 

ZONERAAD DD. 8 MEI 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. 27/3/2015 genomen besluiten  
De beknopte lijst van de genomen besluiten van de niet openbare zitting van de Zoneraad van 
27/03/2015 werd aangepast conform de regels met betrekking tot de bescherming van de privacy.     
Vervolgens werd de lijst van de openbare zitting, de aangepaste lijst van de niet openbare zitting 
en de notulen van de vergadering van de Zoneraad van 27/03/2015 goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen 

Volgende mededelingen werden geformuleerd : 
- Via de media werd recent de mededeling vernomen van achterstand in de uitbetaling van de 

lonen voor brandweervrijwilligers in België.  In de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
werden alle vrijwilligers tijdig uitbetaald.  Wel werd vastgesteld dat sommigen door een 
softwarefout niet correct uitbetaald werden.  Dit wordt op heden onderzocht en spoedig 
rechtgezet.  

- Het ASTRID-netwerk is afluisterbaar door de pers.  De nodige maatregelen worden onderzocht 
om dit te voorkomen. 

- Personeel :  
Administratief personeel : twee administratieve contractuele personeelsleden niveau C 

kwamen in mei 2015 in dienst. 
Aanwerving contractueel personeel niveau A en B : voor de functie niveau A directeur 

administratie werden geen geselecteerde kandidaten gevonden, voor de functie niveau B 
diensthoofd financiën werd een kandidaat door de Zoneraad aangesteld op 27 maart 2015 
waarna deze de job niet aanvaardde wegens de verloning, er wordt gezocht naar 
oplossingen. 

Aanwervingen vrijwilligers : het federaal geschiktheidsattest kan door de FOD Binnenlandse 
Zaken afgeleverd worden zodat de zones aanwervingen kunnen realiseren.  Er bestaat in de 
zone, op basis van de huidige kaders van voor de hervorming, een behoefte tot aanwerving van 
21 vrijwilligers.  De Zoneraad opteert om eerst een zonaal personeelsplan op te maken waarna 
nieuwe aanwervingen desgevallend kunnen volgen.   
 
Evaluatie loonkost vrijwilligers eerste kwartaal 2015 :  
 Een toename van 20,7% t.o.v. het eerste kwartaal 2014 wordt vastgesteld, 7% is het gevolg 

van prestaties van personeelsleden die reeds in het nieuwe statuut ingeschaald werden, 
13,7% ten gevolge van interne werking, 3% wegens een te kort voorzien in de begroting 
2015 aangezien deze o.a. samengesteld werd op basis van de jaarrekeningen 2013 van de 
lokale besturen. 

 Te verwachten tweede kwartaal 2015 : bijkomende statuutwissels, 2,7 % extra t.g.v. 
verplaastingstijd naar opleidingen, diplomatoelage 3 tot 10% . 

 Mogelijkheden tot optimalisatie : uniforme uitrukprocedure en ingave van prestaties, 
carpooling, evaluatie van het voorbije kwartaal door elke postverantwoordelijke inclusief 
maandelijkse controle, max 24 uur-regel per persoon per week toepassen. 
 

Openbare zitting 
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- Post Sint-Lievens-Houtem : de huidige bezetting van deze post bied geen garandeerd een snelle 
adequate uitruk.  Hierdoor worden vanuit de post Zottegem steeds bijkomende uitgestuurd.  
Deze situatie was reeds aanwezig voor de hervorming. 

- Overdrachten 2014 : er is onduidelijkheid m.b.t. de overschotten uit de prezonebegroting 2014.  
De investering voor een zonaal oproepsysteem, aanhangwagen en motor voor een boot, zoals 
opgenomen in de memorie van toelichting in de pre-begroting 2014, zal in 2015 hernomen 
worden en gefinancierd met de overdrachten 2014.  

- Evenementen in de zone : verkeersdorp Maarkedal/Zwalm, avondmarkt Zwalm 23/5, 30-jarig 
bestaan voorpost Sint-Lievens-Houtem 26/4.  De Zoneraad verwacht voorstellen van het 
Zonecollege m.b.t. de loonkost van dergelijke initiatieven.  Hierbij wordt verwezen naar het 
retributiereglement inclusief de bepalingen van een contingent.    

 
3. Syndicaal overleg – resultaten bespreking 6 maart 2015  

De Zoneraad neemt kennis van de resultaten van de bespreking op het syndicaal overleg van 6 
maart 2015.  Volgende punten werden o.a. besproken : behoud van rechten van overgedragen 
personeelsleden, diplomatoeslagen zullen worden geregeld door een reparatie KB en opt-out-uren 
voor beroepspersoneel. 
 

4. Delegatie van bevoegdheden van de Zoneraad aan het Zonecollege met betrekking tot het 
statuut van het operationeel personeel 
De Zoneraad neemt kennis van de delegeerbare punten met betrekking tot het statuut van het 
personeel.  Tevens leeft de behoefte om regelmatiger een vergadering van het Zonecollege te 
organiseren.  De Zoneraad zal op de volgende vergadering desgevallend de samenstelling van het 
Zonecollege herzien en een beslissing nemen met betrekking tot  de delegatie van bevoegdheden 
van de Zoneraad aan het Zonecollege. 
  

5. Bijdrage in de investering voor de backup van het ICT-netwerk van de zone 

De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de bijdrage van 25% in de 
investering, ten bedrage van 10.421,85 EUR (inclusief BTW), voor de backup van het ICT-netwerk 
van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed.  De overige 75% van deze investering, zijnde 
31.265,54 EUR (inclusief BTW) is ten laste van de Stad Oudenaarde. 
 

6. Federale opdrachtencentrale - aansluiting 

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen sluit aan bij de federale opdrachtencentrale, opgericht 
in de schoot van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken, zoals 
voorzien in artikel 117 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.   
 

7. Migratie roerende goederen – bespreking  

Het voorstel voor de overdracht van de roerende goederen, opgemaakt door de financieel 
beheerders van de aangesloten steden en gemeenten, wordt door de bijzondere rekenplichtige 
toegelicht.  Het voorstel voorziet de keuze in de toepassing van het KB met “compensatie”-
overdracht of een “om niet”-overdracht.  Men stelt een vaste termijn voor i.g.v. de verwerking van 
de “compensatie”-overdracht.  De verrekening voor de onroerende goederen zal uitgewerkt worden 
na kennisname van de resultaten van de schatting van de kazernes. 
De Zoneraad neemt kennis van de reeds uitgewerkte voorstellen en zal dit punt op de volgende 
vergadering verder bespreken. 
 

8. Investeringspakket 2015 

De  coördinator logistiek stelt een concreet investeringspakket voor het dienstjaar 2015 voor.  
Hierbij werd rekening gehouden met mogelijke gespreide investeringen en uitstelbare 
investeringen.  Tevens wordt een overzicht gegeven van voertuigen die uit dienst kunnen genomen 
worden.  De Zoneraad stelt vast dat het voorstel van investeringspakket voor het dienstjaar 2015 
past in de begroting 2015 en keurt het voorstel goed. 
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9. Tweede pensioenpijler contractueel personeel – bespreking 

De Zoneraad neemt kennis van het feit dat een hulpverleningszone niet kan toetreden tot een tweede 
pensioenpijler voor uitsluitend het personeel dat het heeft overgenomen van een lokaal bestuur. 
De Zoneraad verzoekt het Zonecollege deze problemathiek verder te onderzoeken en desgevallend 
de representatieve vakorganisaties te consulteren.  
 

10. Varia 
         - geen  
 

 

 
 

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

De noodzaak om regelmatiger een vergadering van het Zonecollege te organiseren wordt ervaren.  
De Zoneraad zal op de volgende vergadering desgevallend de samenstelling van het Zonecollege 
herzien . 
 

2. Ontslag van 3 stagiair brandweerman-vrijwilligers – Goedkeuring 

De Zoneraad heeft aan drie stagiair-brandweerman-vrijwilligers ontslag verleend uit hun functie 
met ingang van 8 mei 2015. 
 

3. Stageverlenging van 5 stagiair-brandweerman-vrijwilligers – Goedkeuring 

De Zoneraad heeft aan vijf stagiair-brandweerman-vrijwilligers in het kader van de administratieve 
voorbereiding van de benoeming een stageverlening toegekend. 
 

4. Eervol ontslag sergeant-majoor-vrijwilliger Antoon Covent – Post Zottegem  

De Zoneraad heeft aan een sergeant-majoor-vrijwilliger, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend 
uit zijn functie, met ingang van 1 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. 
 

5. Varia 

Op vraag van de provincie duidt de Zoneraad de financieel beheerder van de Stad Zottegem en de 
gemeente Maarkedal aan om de forfaitaire bijdragen, controle van de nettokosten 2013 en de 
berekeningswijze van de nettokosten 2014 na te zien.  

 
 

De Zoneraad vergadert in openbare zitting op vrijdag 3 juli 2015 om 08u00  in de brandweerkazerne 
van Oudenaarde. 

Oudenaarde, 10 mei 2015. 

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

 

Niet openbare zitting 


