LIJST MET DE BEKNOPTE
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE
ZONERAAD DD. 26 FEBRUARI 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
Jozef Browaeys, Jenne De Potter, Stefaan Devleeschouwer, Kathleen Hutsebaut,
Marnic De Meulemeester, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren, Johan Van
Tittelboom : Raadsleden,

Verontschuldigd :
Afwezig :

Joop Verzele, Philippe Willequet, Lieven Latoir, Karen De Colfmacker

Openbare zitting
1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 22/01/2016 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 22/01/2016 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
Volgende mededelingen werden geformuleerd :
- De volgende vergadering van de ZR/ZC is voorzien op 25/03/2016. Er wordt gevraagd, om
conform artikel 48 van de wet van 15/5/2007, die dag ad hoc een secretaris aan te wijzen
wegens afwezigheid van de secretaris. De stafmedewerker operaties wordt aangewezen als
vervangend secretaris voor de vergadering van 25 maart 2016.
- Er werd door de gouverneur een lunchvergadering gepland op 10/03/2016 samen met de
voorzitters en de zonecommandanten van de hulpverleningszones binnen Oost-Vlaanderen.
Mogelijke vragen kunnen overgemaakt worden aan de wnd. zonecommanant.
- De eerstvolgende vergadering van de zonale veiligheidscel is gepland op 17/03/2016 in
Oudenaarde.
- Brief Toezicht FOD dd. 23/02/2016 m.b.t. beslissingen ZR 23/12/2015 openbare zitting pt. 6
voorlopig personeelsplan : tot een definitief personeelsplan wordt goedgekeurd zijn er door
de zone geen aanwervingen van operationeel personeel mogelijk.
- Brief FOD dd. 23/02/2016 m.b.t. de federale dotaties 2016 : de basisdotatie van 506.848,02€
zal binnenkort gestort worden; de bijkomende dotatie van 1.472.697,4205 € wordt per
trimester gestort.
- Overeenkomst BVLAR en de aangesloten steden/gemeenten : door iedereen goedgekeurd.
- Nog te ontvangen goedkeuringen gemeenteraadsbeslissingen lokale dotaties aan de HVZ :
Kluisbergen en Sint-Lievens-Houtem. De gemeenteraadsbeslissing d.d. 1/02/2016 van Ronse
wordt eerstdaags opgestuurd.
3. Bijdrage in de aankoop van servers van het ICT-netwerk van de zone
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt, onder voorbehoud van
goedkeuring van de begroting 2016, de bijdrage van 25% voor de aankoop van servers van het ICTnetwerk van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, ten bedrage van 15.096,12 EUR (inclusief
BTW), goed. De overige 75% van deze investering, zijnde 45.288,35 EUR (inclusief BTW) is ten
laste van de Stad Oudenaarde.
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4. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.
Niet openbare zitting
De burgemeester van Herzele en Maarkedal hebben de vergadering verlaten.
1. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – Post Kruishoutem
De Zoneraad heeft aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Kruishoutem, op zijn verzoek,
eervol ontslag verleend uit zijn functie, met ingang van 1 april 2016.
2.

Ontslag ambulancier-vrijwilliger – Post Kruishoutem
De Zoneraad heeft aan een ambulancier-vrijwilliger van de post Kruishoutem, op zijn verzoek,
eervol ontslag verleend uit zijn functie, met ingang van 1 maart 2016.

3.

Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Post Herzele
De Zoneraad heeft aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Kruishoutem, op zijn verzoek,
eervol ontslag verleend uit zijn functie, met ingang van 1 maart 2016.

4.

Selectieprocedure zonecommandant tweede oproep tot kandidaatstelling - stopzetting
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zet de selectieprocedure
zonecommandant tweede oproep tot kandidaatstelling stop. Een nieuwe oproep tot
kandidaatstelling wordt gelanceerd van zodra een oplossing geboden wordt aan de vernietigde
artikels van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 ‘tot vaststelling van het functieprofiel van de
commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn
evaluatie’ en nieuwe voorwaarden zullen worden gesteld.

5.

Varia
-

De preventie-adviseur zal, na langdurige ziekte, zijn activiteiten hernemen in een medisch
part-time regime.
De Zoneraad erkent, op voorstel van het Zonecollege, de behoefte om 60 brandweermanvrijwilligers te recruteren. De formele vacantverklaring kan pas na goedkeuring van het
definitief personeelsplan door de Zoneraad.
Overdracht onroerende goederen : een voorstel vanwege de financieel beheerders van de
aangesloten steden en gemeenten wordt verwacht zodat op een volgende vergadering een
finaal zonaal standpunt kan geformuleerd worden.

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 25 maart 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 29 februari 2016.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
DD. 26 FEBRUARI 2016
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig :

Luc Dupont, Voorzitter
Jozef Browaeys, Jenne De Potter, Stefaan Devleeschouwer, Kathleen Hutsebaut,
Marnic De Meulemeester, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren, Johan Van
Tittelboom : Raadsleden,

Verontschuldigd :
Afwezig :

Joop Verzele, Philippe Willequet, Lieven Latoir, Karen De Colfmacker

Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 22/01/2016 – goedkeuring
De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van het Zonecollege van
22/01/2016 worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Er werden geen mededelingen geformuleerd.
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 26/02/2016 :
* van het dienstjaar 2015 :
Lijst der aanrekeningen (nr.)
2015/36
2015/37
2015/39
2015/40
2015/41

Totaal lijst
12.260,98 €
88.705,41 €
250,00 €
37.140,67 €
24.072,16 €

Lijst der aanrekeningen (nr.)
2015/42
2015/43
2015/44
2015/45
2015/46

Totaal lijst
199.567,15 €
5.107,97 €
125,49 €
-472,82 €
128,50 €

* van het dienstjaar 2016 :
Lijst der aanrekeningen (nr.)
2016/02
2016/03
2016/04
2016/05

Totaal lijst
621,88 €
38.599,40 €
113,79 €
2.175,49 €

Lijst der aanrekeningen (nr.)
2016/06
2016/07
2016/08

Totaal lijst
1.145,00 €
31.686,04 €
85.884,67 €

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 26 februari 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 2015 :
- lijst met afdrukdatum 24/02/2016 met totaalbedrag van 168.445,60 €
* van het dienstjaar 2016 :
- lijst met afdrukdatum 24/02/2016 met totaalbedrag van 49.792,53 €
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Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 25 februari 2016
om er één geheel mee te vormen.
5. Eerste ondervoorzitter en 2de ondervoorzitter Zonecollege – aanwijzing cfr artikel 4 van het
huishoudelijk reglement
Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement werden voor de functies van 1ste en 2de
ondervoorzitter volgende personen aangewezen :
 Eerste ondervoorzitter : Burgemeester van Oudenaarde
 Tweede ondervoorzitter : Burgemeester van Brakel
6. Goedkeuren van de kandidaturen voor de selectieprocedure van een diensthoofd personeel
(B1-B3)
Het Zonecollege laat de kandidaten toe die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden tot de
selectieprocedure van diensthoofd personeel (B1-B3).
7. Goedkeuren van de kandidaturen voor de selectieprocedure van een stafmedewerker (B1-B3)
Het Zonecollege laat de kandidaat toe die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden tot de
selectieprocedure van een stafmedewerker (B1-B3).
8. Verslaggeving over de klachten en de toestand van de kazerne in SLH
Het Zonecollege neemt kennis van de geformuleerde klachten of opmerkingen met betrekking tot de
kazernering van de post Sint-Lievens-Houtem.
De burgemeester van Herzele verlaat de vergadering.
9. Meerjaren beleidsplan – bespreking
Het meerjaren beleidsplan wordt uitgesplist in een personeelsplan (ZR maart 2016), materieelplan (ZR
mei 2016) en een beleidsplan (ZR juni 2016). Het ontwerppersoneelsplan wordt grondig toegelicht en
besproken. De noodzaak werd gedetecteerd tot onmiddellijk opstarten van een aanwervingscampagne
aangezien de opleiding in de brandweerschool reeds start in het najaar 2016. De inzetbaarheid van
nieuwe brandweervrijwilligers is slechts na 2 jaar gegarandeerd wegens het te doorlopen
opleidingstraject. Bijgevolg dreigt de hulpverleningszone een operationeel personeelstekort te hebben.
Het Zonecollege stelt aan de Zoneraad voor om de behoefte te erkennen om 60 brandweermanvrijwilligers te recruteren. Een aantal aandachtspunten werden geformuleerd om verder uit te werken.
De burgemeester van Maarkedal verlaat de vergadering.
10. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.

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 25 maart 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van Oudenaarde.
Oudenaarde, 29 februari 2016.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

Register beraadslagingen Zonecollege
Zitting 26 februari 2016

