LIJST MET DE BEKNOPTE
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE
ZONERAAD DD. 25 MAART 2016
GENOMEN BESLUITEN
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig :

Verontschuldigd :
Afwezig :

Luc Dupont, Voorzitter
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele,
Lieven Latoir, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet :
Raadsleden, Jan Van Damme, schepen van de gemeente Herzele (plaatsvervanging
met volmacht overeenkomstig artikel 24 in fine van de wet van 15 mei 2007)
Wnd Zcdt Maj. Peter De Vijlder
Wnd Secretaris Kapt. Hans De Jonghe
Jenne De Potter, Johan Van Tittelboom
-

Openbare zitting
De Zoneraad is gestart met de vraag gesteld door de voorzitter of de aanwezigheid van de bijzonder
rekenplichtige nuttig is voor de punten van de overdracht – de zoneraad/college acht zijn
aanwezigheid nuttig – hij wordt verwittigd.
1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 26/02/2016 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 26/02/2016 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd
mits volgende aanpassing van punt 3 van de niet openbare zitting :
“ De Zoneraad heeft aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Herzele, op zijn verzoek,
ontslag verleend uit zijn functie, met ingang van 1 april 2016. “
2. Mededelingen
Volgende mededelingen werden geformuleerd :
- Er is een brief van de gouverneur met opmerkingen op de begroting van 2016. Pas na het
ontvangen van alle gemeenteraadsbesluiten omtrent toekenning van de dotaties gaat de
termijn van 40 dagen ter goedkeuring van start. Concreet kunnen goedkeuringen voor
investeringen pas worden gedaan vanaf midden mei (tenzij hoogdringend).
De
begrotingswijziging 2016 verschuift bijgevolg van april naar half mei.
- De Voorzitter en Wnd Maj. waren uitgenodigd op een lunchvergadering met de Gouverneur.
Vraag omtrent verdeling van de subsidies werd voorgelegd (nu 25/75% voor
FOD/gemeenten). Men neemt deze vraag mee. Tevens werd door de Gouverneur
aangemoedigd om de gemeenten aan te sluiten op de dienstverlening van federale
noodplanning. De bedenking werd gemaakt dat de adviezen van het administratief toezicht
provincie en van het FOD BiZa niet altijd gelijklopend zijn. Dit jaar worden geen facturen
tussen zones in het kader van interzonale SAH opgemaakt. Er was de opmerking dat alle
federale subsidies van Seveso-bedrijven naar provincie Antwerpen gaan. In dit kader vraagt
de Gouverneur aan de zonecommandanten om projecten in te dienen voor Paulo om de 19%
subsidies voor Oost-Vlaanderen te kunnen krijgen. Tevens was er een rondvraag omtrent
welke zones reeds een zonale dispatch hebben aanbesteed.
- Feedback zonale veiligheidscel op 17/3/2016 – Het verslag wordt overgemaakt, er is de vraag
gesteld om de vergadering op te splitsen in een gedeelte met en een gedeelte zonder
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burgemeesters. Opmerking om juiste info door te geven op deze vergaderingen (oa. uniform
document omtrent aanvraag evenement werd nog niet in alle gemeenten goedgekeurd).
Planning zoneraden/college juli en augustus : de zoneraad/college van 22 juli vervalt.
Receptie ter gelegenheid van sleuteloverhandiging nieuwe autopomp in Kruishoutem op
vrijdag 22 april om 19u30 (ook voor partner)
Ronde Van Vlaanderen : Maj. Frank Verplanken – wordt voor 100ste keer georganiseerd,
coördinatiecentrum was vroeger in Groendreef Gent maar situeert zicht nu in Post
Oudenaarde omdat het zwaartepunt van de Ronde in Oudenaarde ligt. Dit is afgesproken in
onderling overleg met de Provincie. De Koning komt op bezoek waarbij een beperkt
programma wordt afgewerkt. Hij zou het commandocentrum van post Oudenaarde bezoeken.
Bijna iedere post in de zone is betrokken in de Ronde – er zijn operationele afspraken gemaakt
om hulpverlening optimaal te kunnen vervullen naar de burger. Idem voor huisartsen. Ook
zijn afspraken gemaakt rond preventieve controles voor randevenementen.

3. Lidmaatschap Brandweer Vereniging Vlaanderen – goedkeuring
Aan de personeelsleden werd gevraagd ten laatste op 7 maart 2016 schriftelijk mede te delen of
men wenst te verzaken aan het lidmaatschap bij de Brandweervereniging Vlaanderen. De Zoneraad
keurt vervolgens het lidmaatschap van het operationeel personeel van de hulpverleningszone bij de
Brandweervereniging Vlaanderen voor het dienstjaar 2016 goed.
Er wordt gevraagd om in de notule het resultaat van de bevraging op te nemen.
4. Definitief personeelsplan
Het reeds doorlopen traject van het personeelsplan werd overlopen. Tevens de wijzigingen ten
opzichte van besproken plan voorgesteld op zonecollege van februari.
Ten gevolge van zonecollege februari
- 10 aanwervingen ambulanciers niet-brandweermannen: eerst visie omtrent ambulanciers
opnemen in meerjarenbeleidsplan.
- Fout inzake het aantal VTE’s opgenomen in administratief organogram op pagina 8 werd
rechtgezet.
- Visie omtrent reinigen interventiekledij op te nemen in meerjarenbeleidsplan
Ten gevolge van bespreking BOC 11 maart
- Onduidelijkheden tabellen in hoofstuk 4.3.5 “uitvoering” – teksten en grafieken werden nu
gesplitst tussen brandweerpersoneel en ziekenwagenpersoneel.
Ten gevolge van bespreking FOD
- Personeelsplan werd in globo positief bevonden, enkele wetgevingen dienen aangepast te
worden.
Ten gevolge van bespreking met voorzitter, Wnd ZCdt en coördinator interventies en DGH:
- vraag om uitstroom van ambulanciers- niet brandweermannen toch te kunnen aanvullen.
Voorstel : 5 voor Herzele en 5 voor Kruishoutem. Vraag wordt gesteld aan zoneraad april.
Voorzitter meldt dat Fod BiZa en Volksgezondheid bezig zijn met ontwikkelen van DGH visie
doch nog niets concreet dus moeilijk om een visie te ontwikkelen voor de zone als er geen
richtlijnen van FOD zijn.
Burgemeester Lieven Latoir vervoegt de vergadering
Het protocol voor schriftelijk akkoord werd door de 3 vakbondsorganisaties getekend. 1
vakbondsorganisatie tekende voor niet-akkoord.
Het definitief personeelsplan van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen met de aanpassing
voor het aanwerven van 10 ambulanciers wordt goedgekeurd, weliswaar met de opmerking dat de
visie DGH opgenomen moet worden in het meerjarenbeleidsplan en dat het personeelsplan na 2
jaar opnieuw wordt geëvalueerd.
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5. Vacant verklaren 60 functies brandweerman-vrijwilliger – goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 60 functies van
brandweerman-vrijwilliger, verdeeld over de brandweerposten Ronse (16), Brakel (12), Herzele
(5), Kluisbergen (8), Kruishoutem (9) en Sint-Lievens-Houtem (10) open. De oproep tot
kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van 60 brandweermanvrijwilligers te vervulen bij wijze van aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop de
kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste op
1 juni 2016.
De voorwaarden voor de selectie worden vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 19 april 2014
tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone
en in de aanvullende bepalingen van het statuut voor haar operationeel personeel en
ambulancepersoneel dat geen brandweerman is, goedgekeurd door de Zoneraad op 6 januari 2015.
6. Aanvraag subsidies voor aankoop van materiaal via de opdrachtencentrale – goedkeuring
De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de aankoop van interventiekledij via de federale
opdrachtencentrale goed. De indicatieve raming bedraagt in totaal 329.892,00 EUR excl BTW of
399.169,32 EUR incl. 21% BTW. Deze aankoop wordt gerealiseerd met 200.446,11 € federale
subsidie en een eigen inbreng van de hulpverleningszone ten bedrage van 198.723,21 €.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien op artikel 351/744-51 van de buitengewone dienst in het
budget van 2016, na goedkeuring van de begroting 2016.
7. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.
Niet openbare zitting

1. Aanstelling diensthoofd personeel (B1-B3) - aanwerving
De Zoneraad gaat akkoord met de aanwerving van het diensthoofd met ingang van 1 april 2016.
2. Aanstelling stafmedewerker (B1-B3) - bevordering
De Zoneraad neemt kennis van de processen-verbaal van het psychotechnisch gedeelte, het
assessment gedeelte en van het mondeling gedeelte van de selectieprocedure voor stafmedewerker.
De Zoneraad bevordert een voltijds statutair medewerker (C1-C3) tot voltijds statutair
stafmedewerker (B1-B3) met ingang van 1 april 2016.
3.

Varia
-

De aanvullende bepalingen voor operationeel personeel moeten volgens toezicht behandeld
worden in de openbare zitting

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 22 april 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 29 maart 2016.
De Waarnemende Secretaris,

De Voorzitter,

Hans De Jonghe, Kapitein

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
DD. 25 MAART 2016
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen

Aanwezig :

Verontschuldigd :
Afwezig :

Luc Dupont, Voorzitter
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele,
Lieven Latoir, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet :
Raadsleden, Jan Van Damme, schepen van de gemeente Herzele (plaatsvervanging
met volmacht overeenkomstig artikel 24 in fine van de wet van 15 mei 2007)
Wnd Zcdt Maj. Peter De Vijlder
Wnd Secretaris Kapt. Hans De Jonghe
Jenne De Potter, Johan Van Tittelboom

Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 26/02/2016 – goedkeuring
De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van het Zonecollege van
26/02/2016 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 25/03/2016 :
* van het dienstjaar 2015 :
Lijst der aanrekeningen (nr.)
2015/38
2015/47
2015/48

Totaal lijst
8.204,65 €
1.925,65 €
493.633,88 €

Lijst der aanrekeningen (nr.)
2015/49
2015/50
2015/51

Totaal lijst
2.628,33 €
49,69 €
5.521,70 €

* van het dienstjaar 2016 :
Lijst der aanrekeningen (nr.)
2016/09
2016/10
2016/11
2016/12
2016/13
2016/14

Totaal lijst
15.458,23 €
158.417,01 €
19.062,46 €
89.770,18 €
15.688,35 €
-13.92 €

Lijst der aanrekeningen (nr.)
2016/15
2016/16
2016/17
2016/18
2016/19

Totaal lijst
17.280,26 €
6.002,16 €
1.075,00 €
24.094,08 €
3.038,82 €

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 25 maart 2016 om
er één geheel mee te vormen.
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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 18/03/2016 met totaalbedrag van 23.355,37 €
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 25 maart 2016 om
er één geheel mee te vormen.
In de toekomst worden bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage van 2000 euro en
meer met de nodige motivatie meegestuurd met het agenda.
5. Overdracht of ter beschikkingstelling onroerende goederen – bespreking
De resultante van de scenario’s werd uitvoerig toegelicht en de verschillende scenario’s werden
overlopen door de bijzonder rekenplichtige.
De scenario’s werden naar alle gemeenten doorgestuurd voor bespreking op de schepencolleges.
Voorkeurscenario 6 met oplossing voor BTW regeling zal aan alle belanghebbenden worden
overgemaakt.In de Zoneraad van april wordt een beslissing verwacht.
6. Inbreng roerende goederen - bespreking
Eveneens te bespreken op de schepencolleges van de aangesloten gemeenten – beslissing op zoneraad
van april
7. Openstaande vorderingen
Dit agendapunt werd verschoven naar het volgende zonecollege.
8. 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 22 april 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van Oudenaarde.
Oudenaarde, 29 maart 2016.
De Secretaris, Wnd

De Voorzitter,

Hans De Jonghe, Kapitein

Luc Dupont, Burgemeester
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