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LIJST MET DE BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE 

ZONERAAD DD. 22 JANUARI 2016 
GENOMEN BESLUITEN 

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

 
 

 
Aanwezig : 
 

Luc Dupont, Voorzitter 
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Stefaan Devleeschouwer, Luc Vander 
Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden, 
Patrick Vermeulen, schepen van de gemeente Zingem (plaatsvervanging met 
volmacht overeenkomstig artikel 24 in fine van de wet van 15 mei 2007)  

Verontschuldigd :  Jozef Browaeys, Joris Nachtergaele, Marnic De Meulemeester, Johan Van 
Tittelboom, Lieven Latoir 

Afwezig :  
 

 

 
 
 
 
 

1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
 d.d. 23/12/2015 genomen besluiten  
    
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 23/12/2015 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.  
De voorzitter haalt aan dat tijdens de zitting van 23/12/2015 afgesproken werd om de zoneraden te 
laten starten om 13u30.  De notulen zullen in die zin worden aangepast. 
 

2. Mededelingen 

Volgende mededelingen werden geformuleerd : 
- Er wordt een stand van zaken gegeven met betrekking tot de ontvangen 

gemeentenraadsbeslissingen van volgende lopende punten :  
  * samenwerkingsovereenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de  
         aangesloten Steden en Gemeenten ;  
  * lokale dotatie 2016. 

- Een overzicht van de loonkost 2015 van de vrijwilligers, het aantal interventie in 2015 en de 
opleidingskost 2015 wordt in detail toegelicht.  Een stijging van de loonkost van 9,6% t.o.v. 
de loonkost 2014 wordt vastgesteld; hierin zit 6,8% vervat als gevolg van het nieuw statuut 
voor het operationeel personeel.  Voor 2016 kan nog eens een stijging van 14% geraamd 
worden als gevolg van het Koninklijk besluit van 18 November 2015 betreffende de opleiding 
van de leden van de openbare hulpdiensten. Momenteel wordt deze raming in detail 
onderzocht zodat zeer concrete cijfers kunnen neergelegd worden bij toekomstige 
besprekingen op de zoneraad.  

- De aanpak, tijdspad en inhoudstabel van het meerjaren beleidsplan wordt toegelicht.  
Verwacht wordt dat het ontwerp van meerjaren beleidsplan aan de Zoneraad ter bespreking 
zal voorgelegd worden op de zoneraadszitting van 26 februari 2016, om vervolgens ter 
goedkeuring voor te leggen tijdens de zitting van de zoneraad van 25 maart 2016. Ter 
voobereiding van de volgende zoneraad, zal een draft versie worden overgemaakt.  De insteek 
van de zoneraad zal een verruimende invloed hebben bij de opmaak van het 
meerjarenbeleidsplan.  

Openbare zitting 
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- Op 24/01/2016 is een nieuwjaardrink, voorstelling van de inrichting van de 
materieelcontainer en sleuteloverhandiging van de nieuwe commandowagen in de post 
Zottegem gepland.   
 

3. Varia 

Volgende variapunten werden geformuleerd : 
- Een overzicht van de zoneraadszittingen 2016 wordt gegeven, aangevuld met de dossiers 

welke wettelijk gebonden zijn aan een tijdslimet.  Het betreft : de jaarrekening 2015, de 
aankoop van brandweermaterieel met federale subsidies en de goedkeuring van de begroting 
2017. Een eerste begrotingswijziging staat gepland in de maand april 2016. 
 

- 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 GAS-vaststellingen niet door personeel van de hulpverleningszone 
te laten uitvoeren maar hen eerder in te zetten met een adviserende functie.  De repressieve 
aanpak blijft dan bij de politie of bij het daartoe opgeleid personeel van de lokale besturen.  
 

 
 

 
 

1. Eervol ontslag korporaal-vrijwilliger – Post Kluisbergen  

De Zoneraad heeft aan een korporaal-vrijwilliger van de post Kluisbergen, op eigen verzoek, eervol 
ontslag verleend uit zijn functie, met ingang van 11 februari 2016.  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 sergeant-vrijwilliger – Post Kluisbergen 

De Zoneraad heeft aan een sergeant-vrijwilliger van de post Kluisbergen, op eigen verzoek, ontslag 
verleend uit zijn functie met ingang van 21 februari 2016. 
 

3. Samenstelling begrotingscommissie – aanpassing cfr toezicht 

De begrotingscommissie van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, vastgesteld op 30 oktober 
2015, wordt aangepast conform de bemerkingen van het algemeen toezicht.  
  

4.  Varia 

- Het diensthoofd financiën zal starten op 8 april 2016. 
 

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 26 februari 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

Oudenaarde, 22 januari 2016. 

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

Niet openbare zitting 
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ZONECOLLEGE  

REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

DD. 22 JANUARI 2016  
 

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

 
Aanwezig : 
 

Luc Dupont, Voorzitter 
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Stefaan Devleeschouwer, Luc Vander 
Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden, 
Patrick Vermeulen, schepen van de gemeente Zingem (plaatsvervanging met 
volmacht overeenkomstig artikel 24 in fine van de wet van 15 mei 2007)  

Verontschuldigd :  Jozef Browaeys, Joris Nachtergaele, Marnic De Meulemeester, Johan Van 
Tittelboom, Lieven Latoir 

Afwezig :  
 

 

 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 23/12/2015 – goedkeuring 

 
De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van het Zonecollege van 
23/12/2015 worden goedgekeurd. De voorzitter haalt aan dat tijdens de zitting van 23/12/2015 
afgesproken werd om de zoneraden te laten starten om 13u30.  De notulen zullen in die zin worden 
aangepast. 
 

2. Mededelingen 
 
- geen 
 

3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 
 
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 21/01/2016 : 
 

Lijst der aanrekeningen (nr.) Totaal lijst    
2015/34 487,52 €    
2015/35 23.162,20 €    

 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 22 januari 2016 
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 bestelbons 
van het dienstjaar 2016 : 

- lijst met afdrukdatum 20/01/2016 met totaalbedrag van 1.029.221,34 € 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 22 januari 2016 
om er één geheel mee te vormen. 
 

5. Jaarrekening 2015 – bespreking 
 
Dit punt wordt uitgesteld. 
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6. Aanstelling van de selectiecommissie voor de selectieprocedure van diensthoofd personeel 

 
De selectiecommissie voor de selectie van een diensthoofd personeel (B1-B3) wordt vastgesteld. 
 

7. Aanstelling van de selectiecommissie voor de selectieprocedure van stafmedewerker 
 
De selectiecommissie voor de selectie van een stafmedewerker (B1-B3) wordt vastgesteld. 
 

8. Aankoopprocedure van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - bespreking  
 
Dit punt wordt uitgesteld. 
 

9. Eerste ondervoorzitter en 2de ondervoorzitter Zonecollege - aanwijzing cfr artikel 4 van het 
huishoudelijk reglement  
 
Dit punt wordt uitgesteld.  Kandidaturen worden opgevraagd ten laatste tegen 22 februari 2016. 
 

10. Varia 
 
Het Zonecollege gaat akkoord om tijdens een teambuildingsactiviteit voor het beroepspersoneel 5 
consumpties per aanwezig personeelslid aan te bieden namens de hulpverleningszone.  
 

 

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 op 26 februari 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 22 januari 2016. 

 

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


