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LIJST MET DE BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE 

ZONERAAD DD. 22 APRIL 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 
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter 
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter 
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, 
Lieven Latoir, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet : 
Raadsleden,  
Stefaan Lauwaert, eerste schepen van de gemeente Herzele (plaatsvervanging met 
volmacht overeenkomstig artikel 24 in fine van de wet van 15 mei 2007) 
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor 
Christian Bral, Secretaris - Kolonel 

Verontschuldigd :  Johan Van Tittelboom, Jozef Browaeys 
Afwezig :  
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
 d.d. 25/03/2016 genomen besluiten  
 
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 25/03/2016 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering, zoals meegestuurd met 
de uitnodiging van de vergadering van 22 april 2016, wordt goedgekeurd.   
 

2. Mededelingen 

Volgende mededelingen werden geformuleerd : 
- De diensthoofden financiële dienst en personeelsdienst en stafmedewerkster administratie 

worden voorgesteld. 
- Deelname aan de activiteiten in het kader van de viering van de nationale feestdag van 21 juli: 

de FOD vraagt een beperkte delegatie van de HVZ. 
- Inspectiebezoek 12 april 2016 : een algemene feedback werd gegeven, het inspectiebezoek 

werd als bidirectioneel coachend ervaren.  Globaal gezien was het inspectiebezoek positief te 
noemen: er zijn punten waarin de HVZ vernieuwend is maar er zijn ook een paar 
aandachtspunten voor de toekomst.  In een eerste antwoord op de vraag m.b.t. de 50/50 dotatie 
bijdragen van de gemeenten en federale overheid werd vernomen dat de méérkost van de 
zonevorming niet te interpreteren is als een kost welke een gevolg is van maatschappelijk 
gewijzigde situaties (bijv. reinigen kledij, onderhoud van de gebouwen door de HVZ).  De 
vraag wat dan juist valt onder de noemer méérkost zal later door de FOD Binnenlandse Zaken 
beantwoord worden.  

- Opvolging begroting 2016 : alle knelpunten zijn ondertussen weggewerkt waardoor de 
goedkeuring door het toezicht binnenkort verwacht wordt. 

- Overzicht contingenturen : een stand van zaken op kwartaalbasis werd gegeven. 
- Nieuwsbrief : vanaf heden zullen de nieuwsbrieven gericht aan het personeel ook informatief 

gestuurd worden naar de leden van de Zoneraad. 
- Sleuteloverhandiging nieuwe autopomp in de post Kruishoutem 22 april 2016. 

Openbare zitting 
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3. Retributiereglement – aanpassing 

Het zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, goedgekeurd op 23 
december 2015 wordt aangepast.  Bij tussenkomsten voor automatisch brandalarm wordt vanaf 
heden, omwille van de uitruk met twee voertuigen, een forfaitair tarief toegepast.  Een eerste loos 
alarm wordt gratis uitgevoerd, zoals toegepast bij de meeste hulpverleningszones.  Elk volgend 
nutteloos alarm zal aangerekend worden aan een forfaitair tarief in functie van het tijdstip 
(nacht/weekend/normaal tarief). 
 

4. Vacant verklaren 10 functies hulpverlener-ambulancier – goedkeuring 

De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 10 functies open van 
hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger, verdeeld over de brandweerposten Herzele en Kruishoutem.  
De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van 10 
hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger te vervullen bij wijze van aanwervingsprocedure. 
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 
datum poststempel ten laatste op 13 juni 2016.  De kandidaturen dienen gericht aan de Voorzitter 
van de Zoneraad, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde.  Bij de kandidaatstelling voegt 
de kandidaat een uittreksel uit het strafregister, een copy van het rijbewijs B en een copy van het 
diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau C binnen de federale overheid 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van 
het rijkspersoneel. 
De aanwervingsstage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het 
brevet van ambulancier en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van ambulancier bedoeld in 
artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en 
vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. 

 
5. Varia 

Er werden geen variapunten geformuleerd. 
 

 
 

 
 

1. Stageverlenging van 2 stagiair-brandweerman-vrijwilligers - Goedkeuring  

Aan twee stagiair-brandweerman-vrijwilligers wordt, in het kader van de administratieve 
voorbereiding van de benoeming, een stageverlenging tot 1 november 2016 toegekend. 
 

2. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 60 brandweerman-vrijwilligers  - 
Goedkeuring 
 

De jury voor de selectieprocedure van 60 brandweerman-vrijwilligers van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld. 

 
3. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 10 hulpverlener-ambulanciers - 

Goedkeuring 
 
De jury voor de selectieprocedure van 10 hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld. 
 

4. Vormingscentrum PAULO - Aanduiden 2 vertegenwoordigers opleidingsraad 

Twee vertegenwoordigers van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen in de opleidingsraad van 
het vormingscentrum PAULO worden aangeduid. 
 

Niet openbare zitting 
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5. 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. 

De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 27 mei 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

 

Oudenaarde, 22 april 2016. 

 

 
De Secretaris, De Voorzitter, 

Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel 

 
 
In opdracht : 
Eerste ondervoorzitter Zonecollege 
 
 
 
Marnic De Meulemeester 
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ZONECOLLEGE  

REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

DD. 22 APRIL 2016  
 

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

 
Aanwezig : 
 

Luc Dupont, Voorzitter 
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter 
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter 
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, 
Lieven Latoir, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet : 
Raadsleden,  
Stefaan Lauwaert, eerste schepen van de gemeente Herzele (plaatsvervanging met 
volmacht overeenkomstig artikel 24 in fine van de wet van 15 mei 2007) 
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor 
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 
Marnic Fort, Bijzondere Rekenplichtige 

Verontschuldigd :  Johan Van Tittelboom, Jozef Browaeys 
Afwezig :  
 

 

Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 25/03/2016 – goedkeuring 

De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van het Zonecollege van 
25/03/2016 worden goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen 
- Er werd een beperkte werkgroep meerjaren beleidsplan opgericht met een tijdspad. 
 

3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 22/04/2016 : 
 
     * van het dienstjaar 2015 : 

Lijst der aanrekeningen (nr.) Totaal lijst    
2015/52 20.797,44 €    

  
    * van het dienstjaar 2016 : 

Lijst der aanrekeningen (nr.) Totaal lijst    
2016/20 61.727,00 €    
2016/21 -64,81 €    
2016/22 19.552,03 €    

 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 22 april 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 19/04/2016 met totaalbedrag van 14.566,93 € 
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Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 22 april 2016 om 
er één geheel mee te vormen. 
 
Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage van 2000 euro en meer werden met de 
nodige motivatie meegestuurd met het agenda. 
 

5. Overdracht of ter beschikkingstelling onroerende goederen – bespreking 
 
Op de scenario’s, zoals toegelicht op 25 maart 2016, werden vijf antwoorden ontvangen van de 
schepencolleges van de aangesloten steden en gemeenten.  Het betreft volgende antwoorden : 
 
Kluisbergen : kiest voor verkoop zonder de gebouwen van de technische dienst van de gemeente.  Het 
gedeelte gemeentewerken (incl. burelen stedenbouw en milieu) dient nog opgemeten teneinde deze 
eigendom vast te stellen.  Daarenboven wenst de gemeente een door de brandweer gebruikte garage 
(waar de brandweerboot gestationeerd wordt) niet in de verkoop op te nemen.  De gemeenschappelijke 
nutsvoorzieningen dienen nog volledig afgekoppeld en de nodige installaties dienen nog voorzien in 
de kazerne. 
 
Herzele : Het Schepencollege gaat, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, in 
principe akkoord met scenario 6 aangevuld met een éénmalige  vergoeding door de HVZ aan de 
gemeente Herzele te betalen bedrag van 339.075,86 € ingevolge de volledige terugbetaling in 1 keer 
door de gemeente van het saldo BTW.  Terugbetaling van het saldo BTW onder voorbehoud van het 
akkoord van de BTW-administratie, eventueel vermeerderd met een  kost die de BTW-administratie 
hiervoor zou aanrekenen.   
Ingevolge de vervroegde terugbetaling van het saldo van de lening zal de financieringsinstelling een 
wederbeleggingsvergoeding en een uittredingsvergoeding aanrekenen.  Deze kosten vallen ook ten 
laste van de HVZ.  In deze lening zit ook de kost van de lokalen voor het Rode Kruis (max.1/5).    Het 
bedrag hiervan moet nog bepaald worden.  Het Schepencollege zal op eigen kosten nog een tweede 
schatting van het gebouw laten doorgaan. 
De bijzondere rekenplichte van de hulpverleningszone maakt een alternatief voorstel rekening houdend 
met het voorstel van het Schepenecollege en met de gevoerde bespreking van heden.  
 
Zottegem : scenario 6 is aanvaardbaar mits een gelijkaardige benadering zoals voor Herzele m.b.t. de 
BTW-kost (nieuw systeem-15 jaar nog 11 jaar te gaan).  In afwachting van de uitwerking wordt een 
tijdelijke huurformule voorgesteld. 
 
Oudenaarde : bereid om een regeling te treffen mits in rekening te brengen van de bestaande 
leningslast. 
 
Brakel : het lijkt, gezien de grote verwevenheid tussen kazerne en andere gebouwen van de gemeente, 
weinig realistisch om te werken aan één formule die voor iedere partner past.  Men verwijst naar 
gemeentschappelijk in/uitgangen inclusief parking,  een waterloop tussen beide entiteiten, gedeelte 
toegangscontrole en een lopend project van bodemsanering.  Gezien deze complexiteit wordt eerder 
een  huurformule voorgesteld.   
Ondertussen zal verder onderzocht worden hoe een eventuele technische opsplisting nog haalbaar is. 
 
Kruishoutem :  Het Schepencollege gaat, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, 
in principe akkoord met scenario 6 aan de prijs van de schatting. 
 
Ronse :  Het Schepencollege gaat, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad, in 
principe akkoord met scenario 6 aan de prijs van de schatting. 
 
Sint-Lievens-Houtem : De burgemeester stelde dat er (bij het niet aanvaarden van de waardering op 
basis van het openstaand kapitaal betreffende de lening, zoals bij Zottegem en Oudenaarde) dan wel 
verrekening diende te gebeuren van het gedeelte waarin het Rode Kruis gehuisvest is, omdat ook dat 
deel in de financiering was opgenomen en aldus ook in de waardering.  Er werd meegeven dat dit 
ongeveer 1/5 van het gebouw betreft.  Echter, op basis van de plannen, werd aangetoond dat 1/5 
vermoedelijk overschat was.  Finaal werd geopperd om de waardering (incluis Rode Kruis) te 
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behouden, op voorwaarde dat Herzele haar eisen omtrent de BTW, de wederbeleggingsvergoedingen 
en alle andere kosten niet zou meerekenen. 
 
Er wordt gestreeft naar een uniforme benadering, zeker m.b.t. het onderhoud van de kazernes.  Hierdoor 
wordt op termijn best een overdracht van de kazernes bewerkstelligd.  De zone neemt verder initiatief 
om een aanvullend scenario uit te werken rekening houdend met de bespreking van heden.  In de 
volgende vergadering van het Zonecollege wordt dit punt verder besproken. 
 

6. Inbreng roerende goederen - bespreking 
 
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering om aan te sluiten bij de bespreking van de 
overdracht van de onroerende goederen.  

 
7. 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 27 mei 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 22 april 2016. 

 

 
De Secretaris, De Voorzitter, 

Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel 

 
 
In opdracht : 
Eerste ondervoorzitter Zonecollege 
 
 
 
Marnic De Meulemeester 

 
 
 


