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LIJST MET DE BEKNOPTE 
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE 
ZONERAAD DD. 26 AUGUSTUS 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, Lieven Latoir, 

Philippe Willequet : Raadsleden 
Benjamin Rogiers, schepen van de gemeente Herzele : plaatsvervanger 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 : Joop Verzele, Jozef Browaeys, Luc Vander Meeren, Joris Nachtergaele en Johan 
Van Tittelboom 

Afwezig : - 
 
 
 
 

1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
d.d. 24/06/2016 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 24/06/2016 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.     

 
2. Mededelingen 

Er werden geen mededelingen gedaan. 
 

3. Jaarrekening 2015/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring  
De jaarrekening 2015 van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, zoals opgemaakt door de 
heer Marnic Fort, bijzonder rekenplichtige, wordt vastgesteld, met onderstaand algemeen 
begrotings- en boekhoudkundig resultaat op de gewone dienst en de buitengewone dienst : 

Begrotingsresultaat 
van het dienstjaar 

2015 
 Boekhoudkundig resultaat 

van het dienstjaar 
2015 

Gewone dienst 1 138 075,04  Gewone dienst 1 353 124,88
Buitengewone dienst 0,00  Buitengewone dienst 1 649 323,88
TOTAAL 1 138 075,04  TOTAAL 3 002 448,76

De jaarrekening 2015 bevat o.a. een interne kredietaanpassing, formulier T en 
kredietoverschrijdingen.   
De personeelskosten bedragen 3.665.177,05 euro met een uitvoeringsgraad in de begroting is 
98,79%, wat wijst op een strikte budgettering.  De impact van een indexering van de lonen, nieuwe 
aanwervingen en 2de pensioenpijler contractanten zal voor 2016, gelet op de hoge uitvoeringsgraad, 
niet kunnen worden opgevangen binnen de huidige totale personeelsbegroting. 
De werkingskosten bedragen 1.293.634,17 euro.  De uitvoeringsgraad van de werkingskosten in de 
begroting bedraagt 63,78%, wat in eerste instantie de indruk wekt van een ruime mate van “over-
budgettering” van meer dan 734.000 euro.  Dit dient echter sterk genuanceerd te worden, gelet op 
het feit dat mogelijke huurlasten voor de onroerende goederen (brandweerkazernes) op de post 
351/126 niet geboekt zijn in deze jaarrekening, aangezien de definitieve overdracht van de roerende 
en onroerende goederen nog niet gefinaliseerd werd.  Dit resulteert in een ongebruikt krediet van 
meer dan 433.000 euro.  Het is de bedoeling in 2016 hierover uitsluitsel te verkrijgen en tot een 
akkoord te komen met de diverse aangesloten steden en gemeenten.  Na uitfiltering hiervan 

Openbare zitting 
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resulteert dit een in “overschot” van iets meer dan 300.000 euro en een gecorrigeerde 
uitvoeringsgraad van 81,12%.  Er zal dienen nagegaan te worden of het hier werkelijk gaat over 
structurele kredietoverschotten of niet. 
De overdrachten bedragen 78.261,88 euro. Hier speelt vooral de problematiek van de 
erkentelijkheidspremies.  Zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, kan niet worden ingeschat of 
het hier werkelijk gaat om structurele kredietoverschotten. 
In het eigen dienstjaar van het boekjaar 2015 werden er voor 1.201.593,31 euro aan investeringen 
gegund.  Tevens zijn er investeringen, die niet waren uitgevoerd in de fase van de prezone, nu 
effectief gerealiseerd en aldus geboekt op vorige dienstjaren.  Het betreft voornamelijk de aankoop 
van een zonale oproepcomputer (229.557,22 euro) en een boot (24.000 euro). 
 
Het algemeen begrotingsresultaat van de jaarrekening 2014 uit de prezone, zijnde 257.210,40 euro, 
werd ingeschreven.  De financiering van de gewone werking van de zone gebeurt voornamelijk 
door de toelagen van de federale overheid enerzijds en anderzijds via gemeentelijke dotaties.  De 
federale overheid voorziet voor de hulpverleningszones een federale basisdotatie (500.844,20 euro) 
en een federale aanvullende dotatie (853.130,63 euro), in totaliteit 1.353.974,83 euro. De 
gemeentelijke gewone toelagen bedroegen in totaal 4.194.274,99 euro. 
Een andere bron van inkomsten (voor bijna 10%) zijn de ontvangsten uit interventies en 
ziekenvervoer.  Deze liggen drastisch hoger dan begroot (314.000 euro) en bedragen in totaliteit 
605.210,23 euro, wat een meeropbrengst van iets meer dan 291.000 euro genereert. 
 
De financiering van het investeringsprogramma op het eigen dienstjaar gebeurde, conform de 
afspraak gemaakt tussen de financieel beheerders van de desbetreffende gemeenten van de zone in 
een overleg op 3 oktober 2014, grotendeels met buitengewone toelagen vanuit de gemeenten 
(775.194,23 euro).  Daarnaast ontving de zone federale investeringssubsidies (446.499,08 euro), 
voornamelijk voor de aankoop van de halfzware autopompen en de commandowagen.  Zodoende 
valt het netto investeringsprogramma van 2015 binnen de gemaakte afspraak (= geplafonneerd op 
netto 800.000 euro) met de gemeenten. 
 

4. Begrotingswijziging 2016/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – bespreking  
Het definitieve ontwerp van begrotingswijziging 2016/1 zal voorgelegd worden aan de 
begrotingscommissie en vervolgens aan de Zoneraad op de eerstvolgende vergadering van 23 
september 2016. 
 

5. Operationeel organisatieschema - goedkeuring   
Het operationeel organisatieschema beschrijft de organisatie van de uitrukken naar interventies.  
Hierbij wordt nagestreeft om uniform uit te rukken, met gelijkaardig materiaal, met een vastgelegd 
wagenpark en in een netwerk posten.  De aansturing verloopt via een centrale oproepcomputer. 
Het geheel vormt een contract naar de burger toe indien de dringende hulp van de 
hulpverleningszone nodig is.  Het operationeel organisatieschema beschrijft het aspect “uitvoering” 
binnen de veiligheidsketen.  De Zoneraad keurt het operationeel organisatieschema goed. 

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

goedkeuring  
De aankoopprocedure van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd vastgesteld. 
De aankoopprocedure van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen betreffen minimum regels voor 
het financieel beheer, rekening 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.   
Er werd een beperkt systeem van delegaties uitgewerkt, welke op elk moment kunnen herroepen 
worden.  De aankoopprocedure handelt over de bestelaanvraag, bestelbon, aankopen onder de vorm 
van lopende rekening, facturatie en controle van facturen, contracten en vaste kosten.  Tevens worden 
de procedures voor overheidsopdrachten, rekening houdend met het bedrag, opgenomen in de 
aankoopprocedure . 

 
7. Financiële afhandeling erkentelijkheidstoelage vrijwilligers personeel – Goedkeuring  

Ronse, Oudenaarde, Brakel en Kluisbergen zijn akkoord om in te staan voor de financiering van  de 
erkentelijkheidstoelagen van hun toenmalige personeelsleden tot 31 december 2014. De 
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hulpverleningszone zal 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. 
 
De Zoneraad gaat akkoord met het principe van de gedeelde financiering en stelt de beslissing uit tot 
de volgende vergadering.  Ondertussen wordt nog bijkomende uitleg opgevraagd met betrekking tot 
de “verworven rechten” na 01/01/2015.  De verworven rechten zijn voor iedereen verschillend,  
waarbij de vraag gesteld wordt of de meerprijs t.o.v. wat de zone vanaf 01/01/2015 toekent als 
erkentelijkheidspremie aan elke brandweerman ook niet moet worden verrekend met de verschillende 
steden en gemeenten. 

 
8. Reglement van inwendige orde van het onderhandelingscomité - goedkeuring  

Sinds de start van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op 1 januari 2015 werd het huishoudelijk 
reglement van het onderhandelingscomité, zoals goedgekeurd op het syndicaal overleg van 14 
november 2014 en 19 december 2014, in de praktijk gevolgd.   
Op het syndicaal overleg van 13 juni 2016 werd van dit huishoudelijk reglement van het 
onderhandelingscomité geëvalueerd, waarna kleine aanpassingen voorgesteld werden. 
De Zoneraad keurt het huishoudelijk reglement van het onderhandelingscomité van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed. 

 
9. Openbare verkoop voertuigen – vaststellen wijze van gunnen  

De Zoneraad keurt het voorstel goed om volgende voertuigen openbaar te verkopen in de staat 
waarin ze zich bevinden : 
- lichte vrachtwagen, van het merk Mercedes type 310D met chassisnummer en eerste 

indienststelling op 21/02/1990 ; 
- autopomp, van het merk Renault type JS-O-B1 met eerste indienststelling op 30/09/1985 ; 
- personenwagen, van het merk Mitsubishi type N18WSNUTL6 met eerste indienststelling op 

10/06/1997. 
De openbare verkoop zal gepubliceerd worden op de website van Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen en andere media.  De biedingen kunnen onder dubbel gesloten omslag bezorgd worden aan 
het zonesecretariaat, Bedrijvenpark Coupure 21 in 9700 Oudenaarde, ter attentie van de voorzitter van 
de Zoneraad van Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen met de vermelding 'openbare verkoop 
voertuigen’ en dit ten laatste tegen 19 september 2016 om 10 uur.   

 
10. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht 

ladderwagen Brakel - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht ladderwagen 
Brakel" goed.  De indicatieve raming bedraagt 11.157,03 EUR exclusief btw of 13.500,00 EUR 
inclusief 21 % btw. 

 
11. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht elevator 

Zottegem - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht elevator 
Zottegem" goed.  De indicatieve raming bedraagt 17.768,60 EUR exclusief btw of 21.500,00 EUR 
inclusief 21 % btw. 

 
12. Aankoop van installaties, machines & uitrustingen – PBM - aankoop helmen via de federale 

opdrachtencentrale - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de aankoop van volgende 
persoonlijke beschermingsmiddelen goed : 
Tech. 
Fiche 

Aard Besteknummer Hoeveelheid Raming incl. btw  

1 Helm met lamp,  neklap en 
verbindingssysteem masker/helm

II/MAT/A42-336-15 187 € 50.000,00 

   Totaal  € 50.000,00 
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De indicatieve raming bedraagt in totaal 41.322,31 EUR exclusief btw of 50.000 EUR inclusief 21 % 
btw. De aankoop zal gebeuren via de Federale Opdrachtencentrale. 

 
13. Aankoop van niet-rollend brandweermaterieel en aanvullende elementen via de federale 

opdrachtencentrale - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de aankoop goed van volgend 
niet-rollend brandweermaterieel : 

 
Tech. 
Fiche 

Aard Besteknummer Hoeveelheid Raming incl. btw  

1 Maskers + flessen + bodyguards II/MAT/A12-303-12  € 20.000,00 
   Totaal  € 20.000,00 

De indicatieve raming bedraagt in totaal 16.528,93 EUR exclusief btw of 20.000 EUR inclusief 21 
% btw.  De aankoop zal gebeuren via de Federale Opdrachtencentrale. 

 
14. Varia 

Er werden geen variapunten geformuleerd. 
 

 

 
 

1. Ontslag met verbrekingsvergoeding van het diensthoofd financiën – bekrachtiging beslissing 
Zonecollege 4 juli 2016 
De Zoneraad bekrachtigd de beslissing genomen door het Zonecollge in digitale zitting van 4 juli 
2016.  Het diensthoofd financiën wordt ontslaan met verbrekingsvergoeding met ingang vanaf 5 
juli 2016 

 
2. Opschorting benoeming brandweerman-vrijwilliger – Post Oudenaarde 

De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de Post Oudenaarde, wordt opgeschort van 
17 mei 2016 tot en met 17 november 2016. 

 
3. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Post Oudenaarde 

Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Oudenaarde wordt, op zijn verzoek, ontslag 
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger met ingang van 1 september 2016. 

 
4. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Post Kluisbergen 

Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt op, zijn verzoek, ontslag 
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger met ingang van 1 oktober 2016. 
 

5. Loopbaanonderbreking contractueel administratief medewerker – goedkeuring 
Een voltijds administratief contractueel medewerker, wordt in toepassing van artikel 213 van het 
administratief statuut voor het administratief personeel, op eigen verzoek een 
loopbaanonderbreking in de vorm vermindering van haar prestaties tot 4/5 van haar voltijdse 
betrekking toegekend.  De vermindering van prestaties met 1/5 VTE zal opgenomen worden in 
halve dagen, te bepalen na wederzijds akkoord met de zonecommandant. 
De loopbaanonderbreking wordt voor een periode van 60 maanden toegekend vanaf 1 september 
2016, eindigend op 31 augustus 2021. 
 

6. Loopbaanonderbreking contractueel administratief medewerker dienst financiën - 
goedkeuring 
Een voltijds administratief contractueel medewerker dienst financiën, wordt in toepassing van 
artikel 213 van het administratief statuut voor het administratief personeel, op eigen verzoek een 
loopbaanonderbreking in de vorm vermindering van haar prestaties tot 4/5 van haar voltijdse 
betrekking toegekend. De vermindering van prestaties met 1/5 VTE zal opgenomen worden in 
halve dagen, te bepalen na wederzijds akkoord met de zonecommandant.  

Niet openbare zitting 
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De loopbaanonderbreking wordt voor een periode van 60 maanden toegekend vanaf 1 september 
2016, eindigend op 31 augustus 2021.  
 

7. Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan van een 
contractueel preventieadviseur niveau 2 interne preventiedienst - Goedkeuring 
Een voltijds contractueel preventieadviseur niveau 2 interne preventiedienst, wordt in toepassing 
van afdeling IV artikel 221 tot 225 van het administratief statuut voor het administratief personeel, 
op zijn verzoek een loopbaanonderbreking in de vorm vermindering van haar prestaties tot 4/5 van 
zijn voltijdse betrekking toegekend.  De vermindering van prestaties met 1/5 VTE zal opgenomen 
worden te bepalen na wederzijds akkoord met de zonecommandant.   
De loopbaanonderbreking in de vorm van vermindering van prestaties wordt toegekend voor een 
periode van 1 september 2016 tot 30 november 2017  
 

8. Toelating tot de aanwervingsstage van 20 stagiair-brandweerman-vrijwilligers – goedkeuring 
De Zoneraad neemt kennis van de processen-verbaal van het mondeling interview van de 
selectieprocedure voor de functies van stagiair-brandweerman-vrijwilligers en laat met ingang van 
1 september 2016, in orde van de rangschikking, 20 personen toe tot de aanwervingsstage van 
stagiair-brandweerman-vrijwilliger. 
 

9. Toelating tot de aanwervingsstage van 5 stagiair-hulpverlener-ambulancier – goedkeuring 
De Zoneraad neemt kennis van de processen-verbaal van het mondeling interview en het 
eliminerend medisch onderzoek van de selectieprocedure voor de functies van hulpverlener-
ambulancier-vrijwilliger en laat met ingang van 1 september 2016, in orde van de rangschikking, 5 
personen toe tot de aanwervingsstage van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger. 
 

10. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 30 functies sergeant-vrijwilliger te 
begeven bij bevordering door verhoging in graad – goedkeuring 
De jury voor de selectieprocedure van 30 functies van sergeant-vrijwilliger te begeven bij 
bevordering door verhoging in graad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt 
vastgesteld.  De samenstelling bestaat uit 4 interne juryleden, één extern jurylid en een secretaris.  
Er werd eveneens een vervangend intern jurylid, een secretaris en vervangend secretaris aangeduid. 
 

11. VZW MEDOV - Aanduiden 1 vertegenwoordiger Raad van Bestuur 
De Zoneraad duidt de burgemeester van Oudenaarde aan als vertegenwoordiger van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen in de Raad van Bestuur van de vzw MEDOV. 
 

12. Varia :  
- Op 27/09/2016 is er een overleg met de gouverneur en alle hulpverleningszones in de provincie 

Oost-Vlaanderen gepland.  Eventuele vragen kunnen vooraf overgemaakt worden aan de 
waarnemend zonecommandant. 

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 23 september 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

Oudenaarde, 26 augustus 2016. 

 
 

De Secretaris, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel 

De Voorzitter,  
 
 
 
 
Luc Dupont, Burgemeester 
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ZONECOLLEGE  

REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

DD. 26 AUGUSTUS 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, Lieven Latoir, 

Philippe Willequet : Raadsleden 
Benjamin Rogiers, schepen van de gemeente Herzele : plaatsvervanger 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 : Joop Verzele, Jozef Browaeys, Luc Vander Meeren, Joris Nachtergaele en Johan 
Van Tittelboom 

Afwezig : - 
 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 24/06/2016 en 4/07/2016 – goedkeuring 

De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van het Zonecollege van 
24/06/2016 en 4/07/2016 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 26/08/2016 : 

Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2016/38 280.331,65 €  2016/44 294.886,97 € 
2016/39 2.328,52 €  2016/45 52.003,75 € 
2016/40 6.243,70 €  2016/46 82,17 € 
2016/41 115.935,26 €  2016/47 48.945,40 € 
2016/42 549.365,23 €  2016/48 258.603,07 € 
2016/43 5.072,93 €    

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 26 augustus 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 18/08/2016 met totaalbedrag van 79.823,14 € 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 26 augustus 2016 
om er één geheel mee te vormen.  Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage minstens 
2.000 euro werden toegelicht.  
 

5. Interne kredietaanpassing 2 voor het dienstjaar 2015 – goedkeuring 
De uitgavenkredieten in een begroting mogen slechts beperkt worden gebruikt voor het door de 
begroting vooropgestelde doel.  Voor de uitgaven van de gewone dienst geldt de beperking waarvan 



Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen                                                 Register beraadslagingen Zonecollege                     
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde                                        Zitting 26 augustus 2016                     
 

sprake in het eerste lid voor het geheel van de kredieten die dezelfde functionele code dragen, beperkt 
tot de eerste drie cijfers, én die behoren tot dezelfde economische groepen. Concreet betekent dit 
binnen een hulpverleningszone dat het Zonecollege bevoegd is om verschuivingen van kredieten 
tussen begrotingsposten goed te keuren, weliswaar beperkt binnen de groepen personeelskosten, 
werkingskosten, overdrachten en schuld. Dergelijke “interne kredietaanpassing” is dus budgettair 
neutraal en heeft geen enkele financiële impact. 
In functie van de opmaak van de jaarrekening 2015 zijn finaal een aantal verschuivingen over diverse 
begrotingsposten opgenomen in de “interne kredietaanpassing 2 van het dienstjaar 2015”, teneinde 
kredietoverschrijdingen op een aantal begrotingsposten te neutraliseren. 
 
In toepassing van artikel 10 van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de hulpverleningszones, keurt het Zonecollege de “interne kredietaanpassing 2 van 
het dienstjaar 2015” goed. 

 
6. Formulier T : Lijst van de over te dragen kredieten en vastleggingen dienstjaar 2015 cfr art. 67 

pt.7° KB Boekhouding – vaststelling 
Bij het afsluiten van een dienstjaar zijn er steeds begrotingsposten bezwaard met regelmatig en 
werkelijk aangegane verbintenissen tegenover schuldeisers van de zone.  Dat kredietgedeelte, nodig 
om de uitgave te kunnen vereffenen, dient te worden overgeschreven naar het volgende dienstjaar. 
 
Conform artikel 93§2 van de wet van 15 mei van 2007 betreffende de civiele veiligheid, dient dit te 
gebeuren door middel van een beslissing van het Zonecollege.  Concreet betekent dit dat alle kredieten 
en vastleggingen, voor contracten en bestellingen waarvan de factuur op het einde van het dienstjaar 
nog niet is ontvangen, worden overgedragen naar het volgende dienstjaar.  Dit is het zogenaamde 
“formulier T”.  Deze lijst dient toegevoegd te worden bij de jaarrekening over het afgesloten dienstjaar. 
 
Voor het dienstjaar 2015 bedraagt het algemeen totaal van de over te dragen vastleggingen op de 
gewone dienst 215.049,84 euro.  Voor het dienstjaar 2015 bedraagt het algemeen totaal van de over te 
dragen vastleggingen op de buitengewone dienst 1.649.323,88 euro. 
 
In toepassing van artikel 67, punt 7 van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement 
op de boekhouding van de hulpverleningszones, stelt het Zonecollege de in kolom I opgenomen 
bedragen van het formulier T voor het dienstjaar 2015 vast. 
 

7. Jaarrekening 2015 – bevestiging cfr art. 72 KB Boekhouding 
Elk jaar dient het Zonecollege de opgemaakte jaarrekening te verifiëren en te bevestigen dat alle 
handelingen binnen haar bevoegdheden zijn opgenomen in de jaarrekening.  Bijgevolg heeft het 
Zonecollege de voorgelegde jaarrekening dienstjaar 2015, opgemaakt door de bijzonder 
rekenplichtige, geverifieerd.  
 
In toepassing van artikel 72 van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de hulpverleningszones, bevestigt het Zonecollege dat alle handelingen waarvoor het 
bevoegd is, na verificatie, correct zijn opgenomen in de jaarrekening 2015. 
 

8. Beslissing om de zitting van het Zonecollege te schorsen voor een vergadering van de Zoneraad 
De vergadering van het Zonecollege wordt geschorst voor een vergadering van de Zoneraad.  Na de 
vergadering van de Zoneraad wordt de vergadering van het Zonecollege vervolgens verder gezet.  
 

De zitting wordt hervat na de openbare- en niet-openbare zitting van de Zoneraad met dezelfde 
aanwezigheden als bij aanvang. 

 
9. Huishoudelijk reglement van het Zonecollege – Aanpassing 

Conform artikel 61 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid kan het Zonecollege 
enkel geldig beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig is.  Op vraag van het Toezicht 
wordt artikel 10 van het huishoudelijk reglement van het Zonecollege aangepast zodat het Zonecollege 
enkel geldig kan beraadslagen als minstens zeven van zijn leden aanwezig zijn.   
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10. Delegatiebesluit tot uitvoering van het besluit van de zoneraad van 26 augustus 2016 omtrent 
de aankoopprocedure van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - Goedkeuring 
Het Zonecollege delegeert met ingang vanaf 1 september 2016 volgende bevoegdheden inzake het 
dagelijks financieel beheer aan de zonecommandant : 

- het sluiten en plaatsen van opdrachten, inclusief het ondertekenen van alle bestelbons, voor alle 
exploitatie- en investeringsuitgaven tot 8.500 EUR (excl. btw) ; 

- het goedkeuren van de inkomende facturen.  
De zonecommandant kan deze bevoegdheden verder delegeren, binnen een systeem van interne 
controle en binnen de perken van de vastgestelde aankooppolitiek. Hij zal periodiek aan het 
Zonecollege rapporteren over de uitoefening van deze bevoegdheden.  Betalingen worden uitgevoerd 
door de bijzondere rekenplichtige nadat de mandatering ondertekend is door de voorzitter, de 
zonesecretaris en de zonecommandant.  De ondertekende mandatenlijsten worden ter kennisname 
voorgelegd op de eerstvolgende zitting van het Zonecollege.  Alle handtekeningen en kennisgevingen 
kunnen digitaal gebeuren. 

 
11. Aanpassing statuut administratief personeel – bespreking 

Een voorstel van aanpassing van het statuut voor het administratief personeel werd besproken.  Enkele 
nieuwe elementen werden toegevoegd zoals : externe personeelsmobiliteit, correcties m.b.t. het 
evaluatiesysteem, verduidelijkingen m.b.t. de ervaring opgedaan in de privé-sector bij de bepaling van 
de schaalanciënniteit, de functiebeschrijving van een preventionist en het organogram. 
De voorstel wordt verder besproken op het vakbondsoverleg van 9/09/2016 om vervolgens op 
23/09/2016 ter goedkeuring voor te leggen aan de Zoneraad. 
 

12. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2016/50 en 2016/51 voor het invorderen van niet-fiscale 
ontvangsten – herneming beslissing ZC 24/06 visering en uitvoerbaarverklaring 
Het Zonecollege herneemt beslissing van 24/06 en viseert opnieuw 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.He  
 

13. Aankoop interventiekledij via de federale opdrachtencentrale – herneming beslissing ZC 24/06 
gunning 
Het Zonecollege herneemt de beslissing van 24/06/2016 en wijst de opdracht "Aankoop 
interventiekledij" binnen het federale aankoopprogramma van de FOD Binnenlandse Zaken met als 
referentie II/MAT/A28-328-13-F02 toe aan Texport Belgium, Havenlaan 86 C te 1000 Brussel, 
conform de voorwaarden opgenomen in het federale aankoopprogramma, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag 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.  
 

14. Aankoop divers rollend materieel brandweer – dienstvoertuig Zonecdt via FORCMS – 
herneming beslissing ZC 24/06 gunning 
Het Zonecollege herneemt de beslissing van 24/06/2016 en wijst de opdracht “Aankoop divers rollend 
materieel brandweer – dienstvoertuig Zonecdt via FORCMS”,  conform de voorwaarden opgenomen 
in de federale opdrachtencentrale FORCMS, toe 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. 
  

15. Aankoop divers rollend materieel brandweer – vervanging dienstvoertuig post Oudenaarde via 
FORCMS - herneming beslissing ZC 24/06 gunning 
Het Zonecollege herneemt de beslissing van 24/06/2016 en wijst de opdracht "Aankoop divers rollend 
materieel brandweer – vervanging dienstvoertuig post Oudenaarde via FORCMS",  conform de 
voorwaarden opgenomen in de federale opdrachtencentrale FORCMS, toe 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.  
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16. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2016/77 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 2016/77 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.  
 
 

17. Aankoop divers rollend materieel brandweer – Multifunctionele personeelswagen post 
Kluisbergen via FORCMS – gunning  
De opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer – Multifunctionele personeelswagen post 
Kluisbergen via FORCMS” wordt, conform de voorwaarden opgenomen in de federale 
opdrachtencentrale FORCMS, toegewezen aan de firma D'Ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Elsene, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 31.398,00 EUR exclusief btw of 37.991,58 EUR 
inclusief 21 % btw. 
 

18. Aankoop divers rollend materieel brandweer – Multifunctionele personeelswagen post Ronse 
via FORCMS – gunning  
De opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer – Multifunctionele personeelswagen post 
Ronse via FORCMS” wordt, conform de voorwaarden opgenomen in de federale opdrachtencentrale 
FORCMS, toegewezen aan de firma D'Ieteren, Maliestraat 50 te 1050 Elsene, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 31.398,00 EUR exclusief btw of 37.991,58 EUR inclusief 21 % btw. 
 

19. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht 
ladderwagen Brakel - gunning  
De opdracht "Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht 
ladderwagen Brakel" bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking, conform artikel 26,§1,1,f van de wet van 15 juni 2006 betreffende de 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, toegewezen aan de 
firma Fire Technics, Solvaylaan 6, 8400 Oostende tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
10.850,00 EUR exclusief btw of 13.128,50 EUR inclusief 21 % btw. 

 
20. Aankoop van niet-rollend brandweermaterieel via de federale opdrachtencentrale en 

aanvullende elementen - Gunning   
De opdracht "Aankoop van niet-rollend brandweermaterieel via de federale opdrachtencentrale" wordt 
toegewezen aan de firma Dräger Safety Belgium,  Heide 10 te 1780 Wemmel met als referentie 
II/MAT/A12-303-12 tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.520,06 EUR exclusief btw of 
19.989,27 EUR inclusief 21 % btw. 
 

De burgemeester van Kluisbergen verlaat de zitting. 
 

21. Eerste aanzet financieel plan meerjaren beleidsplan – bespreking  
Financieel plan maakt deel uit van meerjaren beleidsplan. Het ontwerp financieel plan wordt 
voorbereid door de bijzondere rekenplichtige, rekening houdend met de “meerjarigheid” in de 
noodzaken.  Een toename van de jaarlijkse investeringskost, waarbij de toegenomen federale dotaties 
desgevallend aangesproken worden om deze toenemende investeringskost te compenseren, wordt 
onderzocht.  Er wordt in eerste instantie geen geen méérkost op de werkingskosten vooropgesteld.   
Een groeivoet van 3% op jaarbasis voor wat betreft de personeelskost (volgend uit het personeelsplan) 
wordt in rekening genomen.  Concrete cijfers en de impact op de gemeentelijke dotaties worden op de 
volgende zitting besproken.  
De informatievergadering betreffende de begroting 2017 en het meerjarenplan wordt niet 
georganiseerd in de 3de week van september (volgens het tijdspad).   Beide ontwerpen worden, samen 
met de bijzonder rekenplichtige, verder besproken op de volgende zitting van het Zonecollege. 
 

De burgemeester van Zingem verlaat de zitting. 
 

22. Onroerende goederen - Kazerne Brakel – bespreking 
De overdracht van de kazerne van Brakel werd besproken en wordt, samen met het financieel 
meerjarenplan, verder besproken op de volgende zitting. 
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23. Onroerende goederen - Kazerne Herzele – bespreking 
De overdracht van de kazerne van Herzele werd besproken en wordt, samen met het financieel 
meerjarenplan, verder versproken op de volgende zitting. 

 
24. Varia :  

Een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en 
de Vriendenkringen van een brandweerpost binnen de zone werd besproken.   De vriendenkring van 
een brandweerpost bevordert de samenwerking en de collegialiteit tussen de brandweerlieden van de 
eigen post en de andere posten.  Uit dit doel vloeien een aantal verplichtingen voort die door middel 
van een samenwerkingsovereenkomst kunnen vastgelegd worden. 

 
25. Varia :  

- De publicatie van de opdracht “Afsluiten van diverse verzekeringscontracten: Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze” zoals goedgekeurd op 24 juni 2016 door de Zoneraad wordt 
tijdelijk uitgesteld. 

 
 

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 23 september 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 29 augustus 2016. 

 

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

 
 
 


