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1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
 d.d. 30/10/2015 genomen besluiten  
    
In het kader van het algemeen toezicht werden door de Juridische Directie, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, opmerkingen en vragen geformuleerd over de lijst met beslissingen in de niet 
openbare zitting van 30/10/2015.  De Zoneraad doet de nodige rechtzettingen van de lijst met 
beslissingen in de niet openbare zitting en zal op de volgende zitting de rechtzettingen met 
betrekking tot de samenstelling van enkele commissies agenderen. 
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 30/10/2015 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden, met de nodige 
rechtzettingen, vervolgens goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen 

Volgende mededelingen werden geformuleerd : 
- De verantwoordelijke van de post Kruishoutem wordt vanaf heden in opgevolgd door een 

andere officier van deze post.  De verantwoordelijke van de post Kruishoutem tot op heden 
blijft operationeel officier maar krijgt méér zonale taken. 

- Mailbericht VVSG 20/10/2015 : Is het een méérwaarde indien personeel van de 
hulpverleningszone GAS-vaststellingen zou kunnen doen voor inbreuken op de 
gemeentelijke brandveiligheidsnormen ? De Zoneraad beslist om het antwoord van alle 
aangesloten steden en gemeenten af te wachten, waarna een advies ter goedkeuring kan 
voorgelegd worden.  Een mogelijke denkpiste hierin is om brandweerpersoneel verder een 
adviserende functie verder te laten vervullen en de repressieve aanpak aan de politie laten 
zodat een vertrouwensband tussen BVLAR en de burger verzekerd blijft.  

- Vanaf 1/1/2016 gaat de samenwerkingsovereenkomst tussen BVLAR en de aangesloten 
steden en gemeenten in voege.  Er wordt gevraagd om bij de aanvraag van een opdracht aan 
de brandweer duidelijk te stellen of de te leveren prestatie van het contingent van de gemeente 
dient geboekt te worden (of niet). Indien de prestatie niet op het contingent kan geboekt 
worden, zal onderzocht worden of de uit te voeren taak al dan niet gefactureerd zal worden 
in functie van aard van de opdracht.  In dit geval kan er geen toezegging gebeuren door een 
Schepencollege aan de aanvrager.  Een kort overzicht, met vermelding van in rekening te 
brengen contingent uren, van veel voorkomende interventies ten voordele van een 

Openbare zitting 
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aangesloten lokaal bestuur zal nagestuurd worden. Ook zullen bovenstaande instructies 
worden overgemaakt aan de lokale besturen. 

- Er werd een overzicht gegeven van de data van gemeenteraadszittingen waarop de 
samenwerkingsovereenkomst tussen BVLAR en de aangesloten steden en gemeenten ter 
goedkeuring voorgelegd wordt/zal worden.  Tevens werd het urencontingent 2016, berekend 
op basis van de nieuwe procentuele verdeelsleutel 2016, toegelicht. 

- Op 27/11/2015, in de voormiddag, werd een korte voorstelling van Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen gegeven op een overleg met de politiezones binnen BVLAR.  In de 
toekomst hoopt men bestaande samenwerkingsprotocollen met individuele politiezones om 
te vormen tot één protocol met BVLAR.  Eveneens werd het eerder voorgestelde idee omtrent 
oprichting van een zonale veiligheidscel toegelicht en de zonechefs zullen ook het 
basisdocument hieromtrent verder ondersteunen. 

- De gunning van het aankoopdossier van een zonale alarmeringscomputer is pas mogelijk na 
de opening van de biedingen, voorzien op 8/12/2015.  Gezien de beperkte resterende tijd om 
dit gunningsdossier te kunnen evalueren en finaliseren wordt beslist om de volgende 
vergadering van de Zoneraad, gepland op maandag 14 december 2015 om 13u30, te 
verplaatsten naar 23 december 2015 om 16u00. 

 
3. Wettelijke naam hulpverleningszone 

Het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de 
hulpverleningszones legt voor BVLAR de benaming “Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
vast”.  De Zoneraad wenst deze benaming te behouden.  De voorzitter merkt op dat de benaming 
BVLAR soms verwarring kan scheppen en vraagt om de juiste betiteling te gebruiken. 

   
4. Aansluiting raamovereenkomst NV ASTRID – goedkeuring 

De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen sluit aan bij de opdrachtencentrale NV ASTRID, 
Regentlaan 54 te 1000 Brussel.  Deze aansluiting houdt geen enkele verplichting in voor de 
hulpverleningszone noch wat betreft aan te kopen materieel en hoeveelheden, noch wat betreft het 
ter beschikking stellen van personeel of andere middelen, maar laat toe om gebruik te kunnen 
maken van de prijsvoordelen bij de aankoop van het materieel. 
 

5. Bijdrage in de investering voor de aanpassing en uitbreiding LAN en SAN infrastructuur 
(ICT) - goedkeuring  
 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt onder voorbehoud van 
goedkeuring van de begroting van 2016 op zoneraad van 23 december 2016 de bijdrage van 25% 
in de investering, ten bedrage van 14.788,41 EUR (inclusief BTW), voor de backup van het ICT-
netwerk van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed.  De overige 75% van deze 
investering, zijnde 44.365,22 EUR (inclusief BTW) is ten laste van de Stad Oudenaarde.  
 

6. Begroting 2016 hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - goedkeuring  
 

De bijzonder rekenplichtige van de hulpverleningszone zone Vlaamse Ardennen bespreekt in 
aanwezigheid van een aantal financieel beheerders, het voorstel van de begroting 2016.  Het 
overschot op de gewone werking, voornamelijk ten gevolge van de hogere federale toelage, wordt 
voorlopig geparkeerd in gewoon reservefonds, gelet op een aantal onzekere factoren (o.a. het KB 
opleidingen, overdracht goederen,  …) die mogelijks in de loop van 2016 een belangrijke 
budgettaire impact kunnen hebben op de werking van de zone.  
 
De huurlasten voor de onroerende goederen (126-01) zijn terug opgetrokken naar de kredieten 
ingeschreven in de initiële begroting 2015, uit voorzichtigheid, gelet op het feit dat er nog geen 
akkoord is over de overdracht van de roerende en onroerende goederen. 
 
De geplande uitgaven van de ontwerpbegroting voor het dienstjaar 2016 zullen in eerste instantie 
volledig binnen de federale en lokale enveloppe inpassen.  Toch zal een  begrotingswijziging voor 
de aangesloten lokale besturen zich opdringen wegens de nieuwe procentuele verdeling van de 
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verdeelsleutel 2016. De nieuwe procentuele verdeling van de verdeelsleutel 2016 werd 
geintegreerd in het ontwerp van begroting 2016.   
 
Het investeringsprogramma is, conform 2015, geplafonneerd op netto 1 miljoen euro.  De netto-
financiering van de investeringen gebeurt, conform de afspraak, integraal via buitengewone 
toelagen van de gemeenten, die ook individueel wijzigen ten gevolge de aangepaste verdeelsleutel.  
De zone blijft ook tot op vandaag schuldenvrij. 
 
De goedkeuring van de begroting 2016 wordt verdaagd naar de volgende vergadering van de 
Zoneraad. 

 
7. Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen – palletonderwagen - Vaststellen van de 

voorwaarden en wijze van gunnen 
 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop diverse werkplaatsuitrustingen - palletonderwagen" goed.  De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  De 
indicatieve raming bedraagt 772,20 euro exclusief btw of 934,36 euro inclusief 21% btw.  
 
 

8. Varia 

Volgende variapunten werden geformuleerd : 
- De aanpassing van het zonaal retributiereglement dringt zich op naar aanleiding van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen BVLAR en de aangesloten steden en gemeenten.  Dit 
wordt op een volgende zoneraad verder in detail besproken. 

- De vraag wordt gesteld of een brandweerman met méér dan 20 jaar dienst en die de brandweer 
verlaten heeft vóór 1/1/2015 aanspraak kan maken op een erkentelijkheidspremie ?  In het 
nieuwe statuut is eervol ontslag mogelijk vanaf 20 jaar dienst. 
Alle personeel dat vóór 1/1/2015 de brandweer verlaten heeft is nooit gemigreerd naar de 
hulpverleningszone en valt bijgevolg onder de bepalingen van het organiek reglement van het 
lokaal bestuur. Het nieuwe statuut voor het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones is bijgevolg niet voor hen van toepassing.  

 
 
 

 
 

 
 

1. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Post Herzele  
De Zoneraad heeft aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Herzele, op eigen verzoek, 
ontslag verleend uit zijn functie met ingang van 14 februari 2015. 
 

2. Varia 

- De Zoneraad bespreekt de door het algemeen toezicht geformuleerde opmerkingen met 
betrekking tot de samenstelling van de evaluatiecommissie en de stagecommissie.  De 
gevraagde rechtzettingen zullen de volgende zoneraadszitting gedaan worden. 
 

- De Zoneraad bespreekt de eventuele herziening van de samenstelling van het Zonecollege.  
De huidige samenstelling van het Zonecollege wordt niet aangepast. 

 

 

 

 

Niet openbare zitting 
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