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LIJST MET DE BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE 

ZONERAAD DD. 24 JUNI 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 
Jenne De Potter, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren, 
Johan Van Tittelboom, Philippe Willequet : Raadsleden, 
 
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor 
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Joop Verzele,  Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut 
Afwezig :  

 
 
 
 
 

1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
d.d. 27/05/2016 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 27/05/2016 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.     

 
2. Mededelingen 

Volgende mededeling werden geformuleerd : 
Een grootschalige oefening op verschillende locaties rondom de Oudenaardse sportinfrastructuur 
(samenwerking tussen verschillende brandweerposten) is gepland op 30 juni 2016 om 19u30.   
Het betreft onder meer een chemisch lek in het zwembad, een dakbrand van de sporthal en een 
ontploffing in het voetbalstadion.  Een persbericht vanuit de HVZ Vlaamse Ardennen wordt 
opgemaakt. 

 
3. Vacant verklaren 30 functies sergeant-vrijwilliger bij bevordering – goedkeuring 

Het functieprofiel van sergeant-vrijwilliger, opgemaakt naar analogie met het ontwerp van 
ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van 
de hulpverleningszones wordt goedgekeurd.   
 
De Zoneraad verklaart 30 functies van sergeant-vrijwilliger vacant, te verdelen over alle posten 
binnen de zone.  De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de bevordering 
van 30 sergeant-vrijwilligers te vervullen bij wijze van bevordering door verhoging in graad.   
 
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 
en latere wijzigen. 
 
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 29 
juli 2016 of met een datum poststempel ten laatste op 29 juli 2016. 
 

Openbare zitting 
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4. Vergoeding selectiecommissie en examenjury - goedkeuring 

De modaliteiten tot toekenning van een vergoeding aan de leden van de selectiecommissie en 
examenjury worden met ingang van 1 januari 2016 vastgesteld.  Als de voorzitter, de secretaris of 
de juryleden personeelsleden van het eigen bestuur zijn, dan leveren zij deze prestaties binnen de 
diensturen of genieten de overurenregeling die vastgesteld is in de rechtspositieregeling en is dit 
besluit niet van toepassing. 
 

5. Aankoop van informatica en communicatieuitrusting-bemande radiokamer-allerlei-Abifire 
extra modules-Link Debocom zone systeem -  goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop van informatica en communicatieuitrusting-bemande radiokamer-allerlei-Abifire extra 
modules-Link Debocom zone systeem" goed. De raming bedraagt 2.826,45 euro excl. btw of 
3.420,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 

6. Aankoop divers rollend materieel brandweer-CP-OPS container - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop divers rollend materieel brandweer-CP-OPS container" goed. De raming bedraagt 
4.132,23 euro excl. btw of 5.000,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

7. Aankoop informatica en communicatieuitrusting - uitbreiding opslagcapaciteit - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop informatica en communicatieuitrusting - uitbreiding opslagcapaciteit" goed.  De 
indicatieve raming bedraagt 66.942,15 euro excl. btw of 81.000,00 euro incl. btw.  De gunning zal 
gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

8. Aankoop diverse werkplaatsuitrusting-droogkast voor IV-kledij - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop diverse werkplaatsuitrusting-droogkast voor IV-kledij" goed.  De raming bedraagt 
6.611,57 euro excl. btw of 8.000,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

9. Aankoop installatie, machines en uitrusting ambulance-helmen - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop installatie, machines en uitrusting ambulance-helmen" goed.  De raming bedraagt 619,83 
euro excl. btw of 750,00 euro incl. btw. De gunning zal gebeuren bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

10. Aankoop installaties, machines en uitrusting - Uitrusting en inrichting 3de autopomp - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop installaties, machines en uitrusting-Uitrusting en inrichtiing 3de autopomp" goed.  De 
raming bedraagt 33.057,85 euro excl. btw of 40.000,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren 
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

11. Aankoop informatica en communicatieuitrusting – labelprinter - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop informatica en communicatieuitrusting - labelprinter" goed.  De raming bedraagt 
1.652,89 euro excl. btw of 2.000,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
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12. Aankoop divers handgereedschap - set toegang verschaffen-post Kluisbergen - goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop divers handgereedschap-set toegang verschaffen-post Kluisbergen" goed.  De raming 
bedraagt  826,45 euro excl. btw of 1.000,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren bij wijze van 
de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

13. Aankoop divers rollend materieel brandweer-multifunctionele personeelswagen post 
Kluisbergen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het bestek met nr. FORCMS-
VV-067-Perceel 3 en de raming voor de opdracht "Aankoop divers rollend materieel brandweer-
multifunctionele personeelswagen post Kluisbergen" goed.  De raming bedraagt 31.404,96 euro 
excl. btw of 38.000,00 euro incl. btw. De aankopen zullen gebeuren via de federale 
opdrachtencentrale - FORCMS. 
 

14. Aankoop divers rollend materieel brandweer-multifuntionele personeelswagen post Ronse -  
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het bestek met nr. FORCMS-
VV-067-Perceel 3 en de raming voor de opdracht "Aankoop divers rollend materieel brandweer-
multifunctionele personeelswagen post Ronse" goed.  De raming bedraagt 31.404,96 euro excl. btw 
of 38.000,00 euro incl. btw.  De aankopen zullen gebeuren via de federale opdrachtencentrale – 
FORCMS. 
 

15. Aankoop divers rollend materieel brandweer-vervanging dienstvoertuig post Oudenaarde 
via FOR-CMS - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het bestek met nr. FORCMS-
VV-076-Lot 1 en de raming voor de opdracht "Aankoop divers rollend materieel brandweer-
vervanging dienstvoertuig post Oudenaarde via FOR-CMS" goed.  De raming bedraagt 20.661,16 
euro excl. btw of 25.000,00 euro incl. btw.  De aankopen zullen gebeuren via de federale 
opdrachtencentrale - FORCMS. 
 

16. Aankoop divers rollend materieel brandweer-dienstvoertuig Zonecdt via FOR-CMS - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het bestek met nr. FORCMS-
VV-076-Lot 1 en de raming voor de opdracht "Aankoop divers rollend materieel brandweer-
dienstvoertuig Zonecdt via FOR-CMS" goed.  De raming bedraagt 20.661,16 euro excl. btw of 
25.000,00 euro incl. btw.  De aankopen zullen gebeuren via de federale opdrachtencentrale - 
FORCMS. 
 

De Burgemeester van Oudenaarde vervoegt de vergadering 
 

17. Afsluiten van diverse verzekeringscontracten - Vaststellen van de voorwaarden en wijze van 
gunnen 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de selectievereisten zoals 
opgenomen in de publicatie en aan de raming voor de opdracht “Afsluiten van diverse 
verzekeringscontracten” met bestek nr. 2016/004, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen goed.  De raming bedraagt 162.859,45 euro excl. btw of 197.059,93 euro incl. btw.  De 
gunning zal gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking.  De 
bestaande polissen worden opgezegd met ingang van 1 januari 2017. 
 

18. Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-bootbrancard - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-bootbrancard" goed.  De 
raming bedraagt 4.545,45 euro excl. btw of 5.500,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren bij 
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
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19. Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-communicatiekabel - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-communicatiekabel" goed.  De 
raming bedraagt 4.545,45 euro excl. btw of 5.500,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren bij 
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

20. Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-duikflessen - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-duikflessen" goed.  De raming 
bedraagt 4.545,45 euro excl. btw of 5.500,00 euro incl. btw.  De gunning zal gebeuren bij wijze 
van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

21. Varia 

Er werden geen variapunten geformuleerd. 
 

 
 

 
 

1. Mandaat waarnemend zonecommandant – verlenging  
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verlengt de aanwijzing van de 
waarnemend zonecommandant met 6 maand.  Deze verlening gaat in vanaf 6 juli 2016 en kan 
beëindigd worden op het moment dat er een effectieve zonecommandant wordt aangesteld. 
 

2. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 10 hulpverlener-ambulanciers - 
Aanpassing 
De jury voor de selectieprocedure van 10 hulpverlener-ambulancier-vrijwilligers van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, zoals samengesteld op 22 april 2016, wordt uitgebreid met 
één extra vervangend extern jurylid. 
 

3. Varia  
- De uiterste datum waarop de kandidaatstelling voor de functie van brandweerman-vrijwilliger 

op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste op 13 juni 2016.  
Omwille van de poststaking op 13 juni 2016 kwam één kandidatuur met een dag vertraging 
binnen.  Deze kandidatuur wordt wegens overmacht aanvaard. 

- Het aanvangsuur voor de vergaderingen van de Zoneraad en Zonecollege wordt gewijzigd naar 
13u45. 

 

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 augustus 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

Oudenaarde, 27 juni 2016. 

 
De Secretaris, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel 

De Voorzitter,  
 
 
 
 
Luc Dupont, Burgemeester 

 

Niet openbare zitting 
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ZONECOLLEGE  

REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

DD. 24 JUNI 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 
Jenne De Potter, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren, 
Johan Van Tittelboom, Philippe Willequet : Raadsleden, 
 
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor 
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Joop Verzele,  Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut 
Afwezig :  

 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 27/05/2016 – goedkeuring 

De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van het Zonecollege van 
27/05/2016 worden goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen 
- Persbericht van 16 juni 2016 betreffende  de “1e steenlegging post Melle” waarbij de Voorzitter 

HVZ zone Centrum stelt : “… Kleinere korpsen hebben sommige expertise, bijvoorbeeld bij 
rampen, niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat er nog grotere zones zullen komen.”.   
Als antwoord word gesteld dat de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen heel wat ondersteuning 
gaf bij de treinramp in Wetteren en we ons best doen om voldoende te investeren in opleidingen 
om voldoende expertise op te bouwen.      

 
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 

Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 24/06/2016 : 

Dienstjaar Lijst der aanrekeningen (nr.) Totaal lijst 
2016 2016/29 713.210,03 € 
2016 2016/30 30,00 € 

2015 2016/31 2.748,46 € 
2016 2016/32 281.136,76 € 
2016 2016/33 8.801,56 € 

2015 2016/34 22,00 € 
2015 2016/35 12.927,72 € 

2016 2016/36 181,50 € 
2016 2016/37 182.306,40 € 

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 24 juni 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 22/06/2016 met totaalbedrag van 30.129,48 € 
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Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 24 juni 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. Aankoop van informatica en communicatieuitrusting-bemande radiokamer-allerlei-Abifire 
extra modules-Link Debocom zone systeem – gunning 
De opdracht "Aankoop van informatica en communicatieuitrusting-bemande radiokamer-allerlei-
Abifire extra modules-Link Debocom zone systeem" wordt toegewezen aan de firma Abiware 
bvba/sprl, Moestoemaatheide 14/0 te 2260 Westerlo tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van  
2.800,00 euro excl btw of 3.388,00 euro incl. 21% btw. 
 

6. Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – uitbreiding opslagcapaciteit - gunning 
De opdracht "Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – uitbreiding opslagcapaciteit" wordt 
toegewezen aan de firma CEVI,  Bisdomplein 3, 9000 Gent tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 6.602,74 euro exclusief btw of 7.989,32 euo inclusief 21 % btw.   
 

7. Aankoop uitrusting en inrichting 3de autopomp – gunning  
De opdracht "Aankoop uitrusting en inrichting 3de autopomp" wordt toegewezen aan de firma 
Vanassche FFE nv, Brugsesteenweg 2 te 8531 Harelbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 32.593,66.euro exclusief btw of 39.438,34 euro inclusief 21% btw. 
 

8. Aankoop informatica en communicatieuitrustingen – labelprinter – gunning  
De opdracht "Aankoop informatica en communicatieuitrustingen labelprinter" wordt toegewezen aan 
de firma Abiware, Moestoemaatheide 14/0, 2260 Westerlo tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
van 1.474,54 euro exclusief btw of 1.784,19 euo inclusief 21 % btw. 
 

9. Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-bootbrancard – gunning  
De opdracht "Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-bootbrancard" wordt 
toegewezen aan de firma Condor Safety bvba, Krommebeekstraat 44, 8930 Menen  tegen het 
nagerekende bedrag van 1.394,00 euro excl btw of 1.686,74 euro incl btw. 
 

10. Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-communicatiekabel – 
gunning  
De opdracht "Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-communicatiekabel" 
wordt toegewezen aan de firma De Zeeman Pro, Steenhoeve 4, 2800 Mechelen tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 980,00 euro exclusief btw of 1.185,80 euro inclusief 21 % btw. 
 

11. Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-duikflessen-Gunning  
De opdracht "Aankoop installaties, machines en uitrustingen-werkgroep duikers-duikflessen" wordt 
toegewezen aan de firma Severinus nv, Waregemstraat 210, 8540 Deerlijk tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 2.032,00 euro excl btw of 2.458,72 euro incl btw. 
 

12. Aankoop installatie, machines en uitrusting ambulance-helmen – Gunning  
De opdracht "Aankoop installatie, machines en uitrusting ambulance-helmen" wordt toegewezen aan 
de firma MSA Safety, Duwijckstraat 17, 2500 Lier een offerte indiende tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 413,80 euro excl. btw of  500,70 euro incl. btw. 
 

13. Financiële afhandeling erkentelijkheidstoelage vrijwilligers personeel – bespreking  
De financiering van de erkentelijkheidstoelagen van vrijwilligers die pas na 1 januari 2015 “op 
pensioen” gaan zijn ten laste van de hulpverleningszone aangezien deze werkgever is.   
De erkentelijkheidstoelagen van het vrijwilligerspersoneel van de posten Herzele, Kruishoutem, Sint-
Lievens-Houtem en Zottegem werden tot 31 december 2014 gefinancierd via de toenmalige 
desbetreffende groeps- of collectieviteitsverzekeringsovereenkomst. Bij dergelijke 
verzekeringsovereenkomsten wordt telkens kapitaal opgebouwd waardoor dit in tegenspraak is met 
het principe dat de hulpverleningszone deze dient te financieren. 
Het Zonecollege stelt voor om bij de toezichthoudende overheid na te vragen of het principe van 
verworven rechten met betrekking tot de erkentelijkheidstoelage kan geïnterpreteerd worden als  
volgt : 
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- verworven rechten tot 31 december 2014 conform de bepalingen zoals vastgelegd door de 
lokale besturen, 

- vanaf 1 januari 2015 conform de bepalingen zoals vastgelegd door de hulpverleningszone.  
Tevens wordt gevraagd aan Ronse, Oudenaarde, Brakel en Kluisbergen of men kan instaan voor de 
financiering van  de erkentelijkheidstoelagen van hun toenmalige personeelsleden tot 31 december 
2014.  De hulpverleningszone zou dan instaan voor de financiering van het gedeelte vanaf 1 januari 
2015.  Op deze wijze wordt een gelijkaardige financiering van de erkentelijkheidstoelagen van de 
personeelsleden van de posten Herzele, Kruishoutem, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem verkregen.  
 

14. Loopbaanonderbreking contractueel administratief personeel – bespreking  
Administratieve personeelsleden hebben het recht hun beroepsactiviteit te verminderen met een vijfde, 
een vierde, een derde of de helft.  De hulpverleningszones hebben krachtens de wet van 15.5.2007 
betreffende de civiele veiligheid (artikel 106, derde lid ) de bevoegdheid om het administratief statuut 
(incl loopbaanonderbreking) van dit personeel zelf te regelen.  De hulpverleningszones hebben deze 
bevoegdheid gekregen van de federale overheid, dus de bevoegdheidsoverdracht naar het Gewest heeft 
hierop geen impact, aangezien het Gewest nooit bevoegd is geweest t.a.v. dit personeel. De 
hulpverleningszone kan zelf het administratief statuut van het administratief personeel bepalen, incl 
de regeling inzake loopbaanonderbreking.  Het kan dus een recht of een gunst zijn. 
Het Zonecollege uit zijn bezorgdheid wanneer meerdere aanvragen voor loopbaanonderbreking 
zouden ontvangen worden.  Een opstartende zonale administratie is hierop minder voorbereid 
waardoor een eventuele bijsturing van het statuut zich opdringt.   Eventuele voorstellen tot aanpassing 
worden overwogen en vervolgens tijdig met de vakorganisaties overlegd. 
 

15. Meerjarenbeleidsplan - bespreking  
Het Zonecollege neemt kennis van een stand van zaken met betrekking tot het meerjarenbeleidsplan 
bestaande uit het operationaal organisatieschema, personeelsplan, materieelplan.  Een financieel plan 
wordt nog uitgewerkt.  De bijzonderste visies zijn : het uniform uitrukken met hetzelfde type materieel 
in een netwerk van posten. 
De overdracht van de onroerende goederen blijft nog een uit te werken visie.  Hierbij behoort een 
gedifferencieerde aanpak (huren/kopen/erfpacht) per onroerend goed tot de mogelijkheden.  Kazernes 
welke kwalitatief voldoen aan de normen komen in aanmerking tot aankoop, de overige kazernes 
kunnen gehuurd worden of in erfpacht gegeven.     
 

De Burgemeester van Sint-Lievens-Houtem en Maarkedal verlaten de vergadering. 
 

16. Onroerende goederen - Kazerne Brakel – bespreking  
Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. 

 
17. Onroerende goederen - Kazerne Herzele – bespreking  

Dit punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering. 
 

18. Jaarrekening 2015/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – bespreking  
De bijzondere rekenplichtige geeft toelichting jaarrekening 2015/1.  Het Zonecollege neemt kennis 
van de ontwerpjaarrekening 2015/1.   

 
19. Begrotingswijziging 2016/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – bespreking  

De bijzondere rekenplichtige geeft toelichting bij het ontwerp van begrotingswijziging 2016/1 van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.  De begroting 2016, goedgekeurd  op 23 december 2016, 
dient gewijzigd als gevolg van het resultaat van de jaarrekening 2015, prestaties en de hogere 
aanvullende federale dotatie.  Volgende aandachtpunten werden geformuleerd : de overdracht van de 
roerende en onroerende goederen, investeringsprogramma, evolutie van de werkingskosten en 
personeelsbudget. 
Het definitieve ontwerp van begrotingswijziging 2016/1 zal voorgelegd worden aan de 
begrotingscommissie en vervolgens op 26 augustus 2016 aan de Zoneraad. 

 
20. Vaststellen van de aankoopprocedure van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – 

bespreking  
Het is wenselijk om een minimum aan regels betreffende het financieel beheer af te spreken, rekening 
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houdend met de wettelijk georganiseerde functies en bevoegdheden, de omstandigheid dat de 
hulpverleningszone federaal geregeld wordt, de overweging dat de uit te werken procedures praktisch 
en werkbaar moeten zijn voor de functiehouders en voor de werking van de Hulpverleningszone en  
de overweging dat de procedures uitvoerbaar moeten zijn voor de medewerkers van de dienst 
financiën.  Het lijkt logisch om een beperkt systeem van delegaties uit te werken, welke op elk moment 
kunnen herroepen worden.   
De bijzondere rekenplichtige geeft toelichting bij het ontwerp aankoopprocedure handelend over de 
bestelaanvraag, bestelbon, aankopen onder de vorm van lopende rekening, facturatie en controle van 
facturen, contracten en vaste kosten.  Tevens kwamen procedures aan bod voor overheidsopdrachten 
rekening houdend met het bedrag. 
Het Zonecollege neemt kennis van het ontwerp van aankoopprocedure en stelt voor dit op 26 augustus 
2016 ter goedkeuring voor te leggen aan de Zoneraad.    
 

De Burgemeester van Brakel en Zottegem verlaten de vergadering. 
 

21. Opmaak dwangbevelen voor het invorderen van niet-fiscale ontvangsten - visering en 
uitvoerbaarverklaring  
Het Zonecollege viseert de dwangbevelen voor het invorderen van de niet-fiscale schuldvorderingen, 
opgenomen in de herinneringslijst 2016/50 en herinneringslijst 2016/51 en verklaart deze uitvoerbaar, 
conform artikel 75§2 van de Wet van 15 mei betreffende de Civiele Veiligheid, aangevuld bij Wet van 
21 december 2013. 

 
22. Aankoop interventiekledij via de federale opdrachtencentrale – gunning  

De opdracht "Aankoop interventiekledij" binnen het federale aankoopprogramma van de Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met als referentie II/MAT/A28-328-13-F02 wordt, conform de 
voorwaarden opgenomen in het federale aankoopprogramma, toegewezen aan de Texport Belgium, 
Havenlaan 86 C te 1000 Brussel tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van van 329.892,00 euro 
excl. btw of 399.169,32 euro incl. btw. 
Het betreft een gesubsidieerde aankoop, waarvoor de hulpverleningszone een federale subsidie van 
200.446,11 euro ontvangt. 
 

23. Aankoop divers rollend materieel brandweer – dienstvoertuig Zonecdt via FORCMS – gunning  
De opdracht, conform de voorwaarden opgenomen in de federale opdrachtencentrale FORCMS, 
toegewezen aan de firma Peeters Brussels, Woudlaan 200 te 1000 Brussel, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 20.498,18 euro excl. btw of 24.802,78 euro incl. 21% btw. 

 
24. Aankoop divers rollend materieel brandweer – vervanging dienstvoertuig post Oudenaarde via 

FORCMS - gunning  
De opdracht "Aankoop divers rollend materieel brandweer – vervanging dienstvoertuig post 
Oudenaarde via FORCMS" wordt, conform de voorwaarden opgenomen in de federale 
opdrachtencentrale FORCMS, toegewezen aan de firma Peeters Brussels, Woudlaan 200 te 1000 
Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 20.498,18 euro excl. btw of 24.802,78 euro 
incl. 21% btw. 

 
25. 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 26 augustus 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

Oudenaarde, 24 juni 2016. 

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


