LIJST MET DE BEKNOPTE
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE
ZONERAAD DD. 27 MEI 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
Jozef Browaeys, Jenne De Potter, Luc Vander Meeren, Joop Verzele :
Raadsleden,
Jozef Van den Bulcke eerste schepen van de gemeente Zwalm, Patrick
Vermeulen schepen van de gemeente Zingem : plaatsvervangers 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 : Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut, Johan Van Tittelboom, Lieven
Latoir, Philippe Willequet
Afwezig : Joris Nachtergaele

Openbare zitting
Er werd voor de vergadering een minuut stilte gehouden naar aanleiding van het overlijden van
brandweerman-vrijwilliger Peter Den Tandt van de post Herzele.
1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 22/04/2016 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 22/04/2016 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd mits
aanvulling van punt 3 betreffende het retributiereglement : “De wijzigingen worden ingevoerd met
ingang van 1 januari 2016 aangezien de retributies voor dergelijke tussenkomsten vanaf dan nog
niet opgevraagd werden”.
De burgemeester van Oudenaarde vervoegt de vergadering.
2. Mededelingen
Volgende mededelingen werden geformuleerd :
- De begroting 2016 werd op 28 april 2016 door de gouverneur goedgekeurd.
- Het personeelsplan, vastgesteld door de Zoneraad op 25 maart 2016, werd op 17 mei 2016
door de gouverneur goedgekeurd.
- BPA (brandpreventieadviseur) infosessies rond brandveilig wonen zullen vanaf september
2016 in alle 13 gemeenten gehouden worden. Voor specifieke vragen kan een kort huisbezoek
aangevraagd worden.
- Rapportering personeelskost kwartaal 1 dienstjaar 2016 : uit het overzicht per maand werd
een daling ten opzichte van het dienstjaar 2015 vastgesteld.
- Nieuwsbrieven HVZ Vlaamse Ardennen : twee nieuwsbrieven werden reeds doorgestuurd
naar de raadsleden. Dit wordt als heel nuttig ervaren aangezien op deze manier de werking
binnen de zone beter kan opgevolgd worden.
- Aanpassing tijdspad meerjarenbeleidsplan : bespreking Zonecollege op 24 juni 2016, ter
goedkeuring Zoneraad op 26 augustus 2016.
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De burgemeester van Kruishoutem vervoegt de vergadering.
3. Samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate hulpverlening tussen de
Hulpverleningszones Vlaamse Ardennen, Centrum en Zuid-Oost – goedkeuring
De samenwerkingsovereenkomst tussen de territoriaal bevoegde hulpverleningszone en de
hulpverleningszone binnen de provincie Oost-Vlaanderen met de snelste brandweerpost wordt
goedgekeurd. De overeenkomst wordt afgesloten met :
- de hulpverleningszone Centrum van de provincie Oost-Vlaanderen ;
- de hulpverleningszone Zuid-Oost van de provincie Oost-Vlaanderend.
Het interzonaal overleg inzake S.A.H. met de hulpverleningszones FLUVIA van de provincie
West-Vlaanderen en Henegouwen-West van de provincie Henegouwen dient nog opgestart te
worden.
4. Aankoop watervoerend materieel – draagmanden dompelpompen - Vaststellen van de
voorwaarden en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop watervoerend materieel – draagmanden dompelpompen" goed. De indicatieve raming
bedraagt 2.000,00 euro inclusief 21% btw. De gunning zal gebeuren bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
5. Aankoop divers handgereedschap – Ex LED-lampen - draagbare LED-lamp - Vaststellen van
de voorwaarden en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop divers handgereedschap – Ex LED-lampen - draagbare ledlamp" goed. De indicatieve
raming bedraagt 3.000,00 euro inclusief 21% btw. De gunning zal gebeuren bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
6. Aankoop divers handgereedschap – telescopische ladder - Vaststellen van de voorwaarden en
wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop divers handgereedschap – telescopische ladder" goed. De indicatieve raming bedraagt
500,00 euro inclusief 21% btw.
De gunning zal gebeuren bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
7. Aankoop divers handgereedschap – aluminium schuifladder - Vaststellen van de voorwaarden
en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop divers handgereedschap – aluminium schuifladder" goed. De indicatieve raming
bedraagt 1.000,00 euro inclusief 21% btw. De gunning zal gebeuren bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
8. Aankoop gemotoriseerd materieel – overdrukventilator - Vaststellen van de voorwaarden en
wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop gemotoriseerd materieel – overdrukventilator" goed. De indicatieve raming bedraagt
2.600,00 euro inclusief 21% btw.
De gunning zal gebeuren bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
9. Aankoop gemotoriseerd materieel – overdrukventilator via de federale opdrachtencentrale Goedkeuring
Dit punt wordt geschrapt wegens opname in punt 16 van deze agenda.
10. Aankoop communicatie-apparatuur - draagbare radio via de opdrachtencentrale NV
A.S.T.R.I.D. - Vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop draagbare radio" goed. De indicatieve raming bedraagt in totaal 540,00 euro exclusief
btw of 653,40 euro inclusief 21% btw. De aankoop zal gebeuren via de federale opdrachtencentrale.
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11. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer-allerlei – fax Vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer-allerlei – fax" goed.
De indicatieve raming bedraagt 100,00 euro exclusief btw of 121,00 euro inclusief 21 % btw. De
gunning zal gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
12. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer-allerlei – PC
geheugen - Vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer-allerlei – PC
geheugen" goed. De indicatieve raming bedraagt 100,00 euro exclusief btw of 121,00 euro
inclusief 21 % btw. De gunning zal gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
13. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer - allerlei –
uitbreiding netwerkinfrastructuur - Vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer - allerlei –
uitbreiding netwerkinfrastructuur" goed. De indicatieve raming bedraagt 7.865,00 euro inclusief
btw. De gunning zal gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
14. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – UPS Oudenaarde - Vaststellen van
de voorwaarden en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – UPS Oudenaarde" goed. De indicatieve
raming bedraagt 15.000,00 euro inclusief btw. De gunning zal gebeuren bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
15. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – divers materiaal via de federale
opdrachtencentrale – Goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt volgende aankopen goed van
informatica en communicatieuitrustingen – divers materiaal :
Tech.
Aard
Contractnummer
Artikelnummer Hoeveelheid
Raming
Fiche
incl. btw
Scherm
FORCMS-AIT-091-1 241B4LPYC
12
€ 2.267,58
B
Muis
FORCMS AIT-091 5.0
5.421.279
10
€ 42,95
Totaal € 2.310,53
Tech.
Fiche

Tech.
Fiche

Aard

Catalogus

Laptop

FORCMS-PC-074

Aard

Catalogus

Printer
Multifunctionele
printer
Identiteitkaart
lezer

Artikelnummer Hoeveelheid
3
Totaal

Raming
incl. btw
€ 4.069,26
€ 4.069,26

Artikelnummer Hoeveelheid Raming incl.
btw
FORCMS-COPY-090
407313
4
€ 2.011,98
FORCMS-COPY-090
416186
1
€ 1.280,94
FORCMS AIT-091 5.0

5.186.048

3
Totaal

€ 40,73
€ 3.333,65

De indicatieve raming bedraagt in totaal 8.027,64 euro exclusief btw of 9.713,44 euro inclusief
21% btw. De aankopen zullen gebeuren via de federale opdrachtencentrale.
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16. Aankoop van niet-rollend brandweermaterieel via de federale opdrachtencentrale en
aanvullende elementen - Goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt volgende aankopen goed van
informatica en communicatieuitrustingen – divers materiaal :
Tech.
Fiche
1

2
3
4
5

Aard

Besteknummer

Autonoom ademhalingstoestel
met open kringloop + aanvulling
op het basistoestel
Persslangen diameter 45 mm
voor bundeltoepassing
Straalpijp G-force
Persslangen diameter 70 mm

II/MAT/A12-303-12

Overdrukventilator met
verbrandingsmotor

Hoeveelheid

Raming
incl. btw
€ 52.000,00

II/MAT/A26-267-10

20

€ 21.000,00

II/MAT/A39-322-13
II/MAT/A49-326-13
Perceel 1: posten 1 tot 5
II/MAT/A37-321-13
Perceel 1

33
5

€ 20.000,00
€ 9.000,00
€ 2.050,00

Totaal € 104.050,00
De indicatieve raming bedraagt in totaal 85.991,73 EUR excl BTW of 104.050 EUR incl. 21%
BTW. De aankopen voor de technische fiches 1-5 zullen gebeuren via de federale
opdrachtencentrale.
17. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.

Niet openbare zitting

1. Opschorting benoeming brandweerman-vrijwilliger – Post Zottegem
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt opgeschort tot en
met 31 oktober 2016.

2. Varia :
- Maj Willy Pauwels wordt aangewezen om waarnemend zonecommandant Maj Peter de Vijlder
te vervangen van 28/05/2016 tot en met 7/06/2016.

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 27 mei 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 27 mei 2016.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
DD. 27 MEI 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
Jozef Browaeys, Jenne De Potter, Luc Vander Meeren, Joop Verzele :
Raadsleden,
Jozef Van den Bulcke eerste schepen van de gemeente Zwalm, Patrick
Vermeulen schepen van de gemeente Zingem : plaatsvervangers 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 : Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut, Johan Van Tittelboom, Lieven
Latoir, Philippe Willequet
Afwezig : Joris Nachtergaele
Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 22/04/2016 – goedkeuring
De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van het Zonecollege van
22/04/2016 worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Er werd een situatieschets gegeven m.b.t. de aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor
het operationeel personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is. Voor het
vrijwilligerspersoneel dient een huishoudelijk reglement opgesteld te worden conform het statuut
zoals bij koninlijk besluit vastgelegd. Voor het beroepspersoneel dient een arbeidsreglement
conform de arbeidswetgeving opgemaakt. Beide reglementen worden samen met de specifieke
organisatorische bepalingen in één document opgenomen en vervolgens, na overleg met de
vakorganisaties, in november 2016 ter goedkeurig voorgelegd aan de Zoneraad.
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 27/05/2016 :
* van het dienstjaar 2015 :
Lijst der aanrekeningen (nr.)
2015/53

Totaal lijst
112,50 €

* van het dienstjaar 2016 :
Lijst der aanrekeningen (nr.)
2016/23
2016/24
2016/25

Totaal lijst
565,78 €
1.597,72 €
17.418,98 €

Lijst der aanrekeningen (nr.)
2016/26
2016/27
2016/28

Totaal lijst
248.993,20 €
7.883,59 €
143.344,90 €

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 27 mei 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 25/05/2016 met totaalbedrag van 25.424,29 €
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 27 mei 2016 om
er één geheel mee te vormen. Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage minstens
2.000 euro werden met de nodige motivatie meegestuurd met het agenda.
5. Overdracht of ter beschikkingstelling onroerende goederen – bespreking
De brandweerkazerne van Kluisbergen werd op 13 mei 2016 bezocht in opdracht van het Zonecollege
teneinde na te gaan of de gemeenschappelijke nutsvoorzieningen volledig afgekoppeld kunnen worden.
Uit het onderzoek blijkt dat een afkoppeling technisch mogelijk is, maar complex. Een realistische
kostenraming op basis van enkele vrijblijvende offerteaanvragen zal op de volgende vergadering
verder besproken worden.
De brandweerkazerne van Brakel dient nog bezocht te worden teneinde meer duidelijkheid te
verschaffen over een eventuele technische opsplisting van de gemeenschappelijke nutsvoorzieningen,
toegangswegen en een stand van zaken met betrekking tot een lopend project van bodemsanering.
De brandweerkazerne van Oudenaarde is een gebouwencomplex gelegen op een grondoppervlakte van
ongeveer 1 ha, inclusief garageruimte voor het Rode Kruis en kiezelparking.
Er wordt gestreeft naar een uniforme benadering, zeker m.b.t. het onderhoud van de kazernes.
De burgemeester van Zottegem verlaat de vergadering.
6. Afsluiten van diverse verzekeringscontracten – bespreking
Het ontwerp van bijzonder bestek voor het afsluiten van diverse verzekeringscontracten werd
besproken. Het bijzonder bestek wordt goedgekeurd mits enkele technische aanpassingen en zal op 24
juni 2016 ter goedkeuring aan de Zoneraad voorgelegd worden. Bedoeling is om gelijktijdig alle
lopende polissen op te zeggen, zodat vanaf 1 januari 2017 de nieuw gegunde leveranciers kunnen
overnemen.
7. Aankoop van informatica en communicatieuitrusting – bemande radiokamer – allerlei - fax –
Gunning
Ee opdracht "Aankoop van informatica en communicatieuitrusting – bemande radiokamer – allerlei fax" wordt toegewezen aan de firma Sofliecom Bvba, Meerlaan 6 te 9620 Zottegem tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 74,27 euro exclusief btw of 89,87 euro inclusief 21 % btw..
8. Aankoop divers handgereedschap – aluminium schuifladder – Gunning
De opdracht "Aankoop divers handgereedschap - aluminium schuifladder" wordt toegewezen aan de
firma Vanassche FFE nv, Brugsesteenweg 2 te 8531 Harelbeke tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 669,90 euro exclusief btw of 810,58 euro inclusief 21 % btw..
9. Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer-allerlei-uitbreiding
netwerkinfrastructuur - Gunning
De opdracht "Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer-allerleiuitbreiding netwerkinfrastructuur" wordt toegewezen aan de firma CEVI, Bisdomplein 3, 9000 Gent
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.033,22 euro exclusief btw of 7.300,20 euro inclusief
21 % btw.
10. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – UPS Oudenaarde –Gunning
De opdracht "Aankoop informatica en communicatieuitrustingen –UPS Oudenaarde" wordt
toegewezen aan de firma Eaton Industries (Belgium), Industrialaan 1 1702 Dilbeek tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 5.872,00 euro exclusief btw of 7.105,12 euro inclusief 21 % btw.
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11. Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer-allerlei – PC
geheugen – Gunning
De opdracht "Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – bemande radiokamer-allerlei - PC
geheugen" wordt toegewezen aan de firma Bechtle direct N.V., Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 85,20 euro exclusief btw of 103,09 euro inclusief 21 % btw.
12. Aankoop communicatie-apparatuur: draagbare radio via de opdrachtencentrale NV
A.S.T.R.I.D. - Gunning
De opdracht "Aankoop communicatie-apparatuur: draagbare radio via de opdrachtencentrale NV
A.S.T.R.I.D." wordt, conform de voorwaarden opgenomen in de opdrachtencentrale NV A.S.T.R.I.D.,
toegewezen aan de firma AEG Belgium NV, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 540,00 euro exclusief btw of 653,40 euro inclusief 21 % btw.
13. Aankoop van informatica en communicatieuitrusting – divers materiaal via de federale
opdrachtencentrale-FORCMS – Gunning
De opdracht " Aankoop van informatica en communicatieuitrusting – divers materiaal via de federale
opdrachtencentrale-FORCMS" wordt, conform de voorwaarden opgenomen in FORCMS, toegewezen
aan de firma's :
- Promifo NV, Rue du grand Champ 8 te 5390 Noville-les-Bois, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 1.874,03 euro excl. btw of 2.267,58 euro incl. 21% btw;
- Lyreco Belgium NV, Rue du Fond des Fourches 20 te 4041 Herstal, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 35,50 euro excl. btw of 42,95 euro incl. 21% btw;
- Systemat Belgium SA, Chaussée de Louvain 431E te1380 Lasne, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 3.363,02 euro excl. btw of 4.069,26 euro incl. 21% btw;
- Ricoh Belgium SA, Medialaan 28 bus A te 1800 Vilvoorde, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 1.662,79 euro excl. btw of 2.011,98 euro incl. 21% btw;
- Ricoh Belgium SA, Medialaan 28 bus A te 1800 Vilvoorde, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 1.058,63 euro excl. btw of 1.280,94 euro incl. 21% btw;
- Lyreco Belgium NV, Rue du Fond des Fourches 20 te 4041 Herstal, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 33,66 euro excl. btw of 40,73 euro incl. 21% btw.
14. Aankoop gemotoriseerd materieel – overdrukventilator – Gunning
De opdracht "Aankoop gemotoriseerd materieel – overdrukventilator" wordt toegewezen aan de firma
Vanassche FFE nv, Brugsesteenweg 8 te 9531 Harelbeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 2.017,99 euro excl. BTW of 2.441,76 euro incl. 21% BTW.
15. Aankoop niet-rollend brandweermaterieel via de federale opdrachtencentrale en aanvullende
elementen - Gunning
De opdracht "Aankoop niet-rollend brandweermaterieel via de federale opdrachtencentrale en
aanvullende elementen" wordt toegewezen aan de firma's :
- Dräger Safety Belgium, Heide 10 te 1780 Wemmel met als referentie II/MAT/A12-303-12 tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 26.437,75 euro excl. btw of 31.989,55 euro incl 21%
btw;
- Fire Technics NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende met als referentie II/MAT/A26-267-10 tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 17.426,40 euro zonder btw of 21.085,94 euro incl 21%
btw;
- Vanassche FFE NV, Brugsesteenweg 2 te 8531 Harelbeke met als referentie II/MAT/A39-322-13
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 22.110,00 euro excl btw of 26.753,10 euro incl
21% btw;
- Belgian Fire Sefety BVBA, Tuinstraat 10 te 8560 Wevelgem met als referentie II/MAT/A49-32613 Perceel1, posten 1 tot 5 tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 1.779,95 euro excl btw
of 2.153,74 euro incl 21% btw;
-Vanassche FFE NV, Brugsesteenweg 2 te 8531 Harelbeke met als referentie II/MAT/A37-321-13
perceel 1tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.596,00 euro excl btw of 1.898,49 euro
incl 21% btw.
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16. Varia :
- Duck race Oudenaarde georganiseerd door de Lions Club Oudenaarde ten behoeve van een goed
doel : het Zonecollege verwijst naar het retributiereglement in geval van inzet van personeel en
materieel van de hulpverleningszone.
-

Loopbaanonderbreking: de bevoegdheden inzake de regels van de loopbaanonderbreking werden
na de laatste staatshervorming grondig veranderd. De Vlaamse regering voorziet vanaf 2
september 2016 een nieuw systeem van loopbaanonderbreking. Dat zal vermoedelijk een
drastische beperking inhouden van de huidige mogelijkheden voor personeelsleden van Vlaamse
overheidsdiensten en lokale besturen zoals steden/gemeenten of OCMW’s. De aangekondigde
wijziging is ook van belang voor wie in de toekomst van een loopbaanonderbreking gebruik wil
maken.
De problemathiek wordt op de volgende vergadering verder besproken teneinde duidelijkheid te
verschaffen met betrekking tot eventuele aanvragen van het administratief personeel.

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 24 juni 2016 om 13u30 in de brandweerkazerne van Oudenaarde.
Oudenaarde, 27 mei 2016.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

Register beraadslagingen Zonecollege
Zitting 27 mei 2016

