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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

23 SEPTEMBER 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, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, Joop 

Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden 
Jurgen Neyrinck, 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 : Luc Vander Meeren,  Karen De Colfmacker, Johan Van Tittelboom, 
Afwezig : Lieven Latoir 

 
 
 
 

1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
d.d. 26/08/2016 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 26/08/2016 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.     

 
2. Mededelingen 

- Hydrantennet : naar aanleiding van een breuk aan het hydrantennet, na een controle van een 
brandweerploeg, werd vastgesteld dat het hydrantennet in de regio Brakel in slechte staat blijkt 
te zijn.  Dit wordt verder nagevraagd bij FARYS. 

- Feedback inspectiebezoek FOD Binnenlandse Zaken dd.12/04/2016 - bijzonderste conclusies : 
     *  het opstellen van het meerjaren beleidsplan, inclusief bijhorende risicoanalyse en  
              operationeel organisatieschema, zijn cruciaal voor de verdere uitbouw van de  
              hulpverleningszone; 
     *  het personeelsplan dient te worden herzien in functie van het meerjaren beleidsplan ; 
     *  een performant personeelsbeleid dient te beschikken over een arbeidsreglement voor het 
              operationeel beroepspersoneel en een huishoudelijk reglement voor het operationeel  
              vrijwilligerspersoneel. 

- Feedback BVV : wegens ontbreken van het BVV-verslag wordt dit punt uitgesteld. 
- Fire Games 2016 : de BVLAR-ploeg werd 5de  op 22 deelnemende ploegen en kreeg een 1ste 

prijs voor teamspirit.  De Zoneraad feliciteert de BVLAR-ploeg voor hun inzet en 
eindresultaten. 

 
3. Afsluiten van diverse verzekeringscontracten – aanpassing vaststelling van de voorwaarden 

en wijze van gunnen  
De zoneraadsbeslissing van 24 juni 2016 houdende de selectievereisten en de raming voor de 
opdracht “Afsluiten van diverse verzekeringscontracten” met bestek nr. 2016/004, opgesteld door 
de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt geannuleerd.  Goedkeuring wordt verleend aan 
de aangepaste selectievereisten en aan de raming voor de opdracht “Afsluiten van diverse 
verzekeringscontracten” met bestek nr. 2016/004, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen.  De raming bedraagt 651.437,80 euro incl. btw (0% btw). 
 

4. Financiële afhandeling erkentelijkheidstoelage vrijwilligers personeel – goedkeuring  
Dit punt wordt uitgesteld tot de komst van de bijzondere rekenplichtige. 

Openbare zitting 
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5. Vacant verklaren 30 functies brandweerman-vrijwilliger – goedkeuring   
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 30 functies van 
brandweerman-vrijwilliger, verdeeld over de brandweerposten Zottegem (13), Oudenaarde (8), 
Ronse (4), Sint-Lievens-Houtem (4), Kruishoutem (1)  open.  De oproep tot kandidaatstelling wordt 
gelanceerd met het oog op de aanwerving van 30 brandweerman-vrijwilligers te vervullen bij wijze 
van aanwervingsprocedure.   De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze 
kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste op 9 januari 2017.  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 federaal geschiktheidstattest. 
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. 
Als woonplaatsverplichting geldt het volgende : wonen binnen een straal van 6 km rond de post 
waaraan het personeelslid wordt toegewezen.  Indien het personeelslid kan aantonen dat het buiten 
deze straal wonend, toch binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne kan 
bereiken, kan aan het Zonecollege een afwijking op de woonplaatsverplichting gevraagd worden. 

 
6. Vacant verklaren 5 functies hulpverlener-ambulancier – goedkeuring  

De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 5 functies van hulpverlener-
ambulancier-vrijwilliger, verdeeld over de brandweerposten Herzele en Kruishoutem.  De oproep 
tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van 5 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 9 januari 2017.  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 voorwaarden voor de selectie worden vastgesteld in het Koninklijk Besluit 23 augustus 2014 
tot bepaling van het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones 
dat geen brandweerman is 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.  Als woonplaatsverplichting geldt het volgende : wonen binnen een straal van 6 km 
rond de post waaraan het personeelslid wordt toegewezen.  Indien het personeelslid kan aantonen 
dat het buiten deze straal wonend, toch binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de 
brandweerkazerne kan bereiken, kan aan het Zonecollege een afwijking op de 
woonplaatsverplichting gevraagd worden. 

 
7. Statuut administratief personeel – Aanpassing  

Dit punt wordt uitgesteld. 
 

8. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen – 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 inrichting 3de autopomp" goed.  De 
indicatieve raming bedraagt 10.768,16 EUR exclusief btw of 13.029,47 EUR inclusief 21 % btw.  
De gunning zal gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
9. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen – Gemotoriseerd materieel - aankoop 

electrogeengroep - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt volgende aankoop goed van 
gemotoriseerd materieel – electrogeengroep : 

Tech. 
Fiche 

Aard Besteknummer Raming incl. btw
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1 Stroomaggregaat 8 KVA II/MAT/A29-311-12 perceel 2 € 6.776,00 
   € 6.776,00 

De indicatieve raming bedraagt in totaal 5.600,00 EUR exclusief btw of 6.776,00 EUR inclusief 
21 % btw.  De aankoop zal gebeuren via de federale opdrachtencentrale.  De uitgave voor deze 
opdracht zal voorzien worden op artikel 351/744-51 van de buitengewone dienst bij 
begrotingswijziging 2016. 
   

10. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen – VTO - aankoop PPMO-test - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht 
"VTO – PPMO-test" goed.  De indicatieve raming bedraagt 19.008,26 EUR exclusief btw of 
23.000,00 EUR inclusief 21 % btw.   De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden op artikel 
351/744-51 van de buitengewone dienst bij begrotingswijziging 2016, en wordt gegund bij wijze 
van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem vervoegt de vergadering. 
 

11. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – groot onderhoud en nazicht 
elevator Herzele - 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 
Herzele" goed.  De indicatieve raming bedraagt 16.528,93 EUR exclusief btw of 20.000,00 EUR 
inclusief 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden op artikel 351/745-98 van 
de buitengewone dienst bij begrotingswijziging 2016, en wordt gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 

 
12. Vacant verklaren 1 functie preventionist expert - goedkeuring  

Dit punt wordt uitgesteld. 
 
13. Varia 

- De vervanging van burgemeesters op de zoneraadszitting dient conform de bepalingen van het 
Vlaams gewest te zijn.  Uit nazicht van het huishoudelijk reglement van de Zoneraad van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen werd vastgesteld dat de huidige bepalingen m.b.t. de 
vervanging van burgemeesters op de zoneraadszitting niet in strijd zijn met artikel 24 van de 
wet van 15/05/2007 en dus kunnen blijven bestaan.  Een volmacht zal door het Toezicht niet 
meer aanvaard worden; wel een bevestiging dat de vervanger effectief waarnemend 
burgemeester is op het moment van de zitting. 
 

- Brandweerinterventie bij afvalverbranding : geen facturatie aangezien dit een wettelijke 
opdracht is voor de hulpverleningszone. 
 
 

 

 
 

1. Structureel telewerken – toekenning 
Dit punt wordt uitgesteld.  
 

2. Varia :  
- Er werden geen variapunten geformuleerd. 

 
 
 
 
 
 
 

Niet openbare zitting 
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4.  Financiële afhandeling erkentelijkheidstoelage vrijwilligers personeel – goedkeuring  

Brakel en Oudenaarde verklaren zich niet akkoord om in te staan voor de financiering van de 
erkentelijkheidstoelagen tot 31 december 2014 van het overgedragen operationeel personeel.  De 
bijzondere rekenplichtige zal een simulatie maken en een definitief voorstel formuleren op de 
eerstvolgende vergadering.   

 

 

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 28 oktober 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

Oudenaarde, 23 september 2016. 

 
 

De Secretaris, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel 

De Voorzitter,  
 
 
 
 
Luc Dupont, Burgemeester 

 

Openbare zitting - vervolg 
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ZONECOLLEGE  

REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

23 SEPTEMBER 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, Kathleen Hutsebaut, Lieven Latoir, Joris 

Nachtergaele, Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden 
Jurgen Neyrinck, 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 : Luc Vander Meeren,  Karen De Colfmacker, Johan Van Tittelboom, 
Afwezig :  

 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 26/08/2016 – goedkeuring 

De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van het Zonecollege van 
26/08/2016 wordt goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen 
- Feedback BOC loopbaanonderbrekingen : er zijn voorlopig geen beperkingen mogelijk. 
- Aanvraag brandweerman-vrijwilliger post Zottegem : een gesprek zal eerstdaags gehouden 

worden. 
- Brief gewezen diensthoofd financiën : er wordt meer informatie gevraagd met betrekking tot de 

motivering en verduidelijking over gepresteerde overuren.  Een antwoord werd reeds 
geformuleerd en overgemaakt op 19/09/2016. 

- Brief toezicht i.v.m. de digitale zitting van 4/07/2016 : het Zonecollege neemt akte van het 
schrijven.  Er was onduidelijkheid over de mogelijkheid om een digitaal college te houden, tenzij 
in geval van “gebonden bevoegdheid”.  Intussen werd duidelijk wat daarmee wordt bedoeld : een 
beslissing waar het college/raad geen eigen beoordeling meer kan doen. 

    
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 

Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 23/09/2016 : 

Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2016/49 39.375,68 €  2016/52 228,70 € 
2016/50 86.350,27 €  2016/53 216.995,17 € 
2016/51 106.536,06 €    

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 23 september 
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 21/09/2016 met totaalbedrag van 42.676,80 € 



Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen                                                 Register beraadslagingen Zonecollege                     
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde                                        Zitting 23 september 2016                     
 

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 23 september om 
er één geheel mee te vormen.  Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage minstens 
2.000 euro werden gemotiveerd toegelicht. 
 

5. Openbare verkoop voertuigen – gunning 
De lichte vrachtwagen, van het merk Mercedes type 310D met chassisnummer 
WDB6024671P013160/43 wordt toegewezen aan Bowi Export BVBA, Hofstraat 18 te 3980 
Tessenderlo, tegen het aanbod van 4.250,00 €. 
 
De autopomp van het merk Renault type JS-O-B1 met chassisnummer VF6JSOOA000002298/83 
wordt toegewezen aan BRANDWEERDIENSTEN-SERVICE POMPIERS-FEUERWEHRDIENST, 
Sint Pietersstraat 6 te 9806 Ieper, tegen het aanbod van 1.560,00 €. 
 
De personenwagen, van het merk Mitsubishi type N18WSNUTL6 met chassisnummer 
JMBSNN18WVU000926 wordt toegewezen aan NV Siccard-Van Der Straeten, Hofstraat 18 te 3980 
Tessenderlo, 't Luik 10 te 1745 Opwijk, tegen het aanbod van 211,00 €. 

 
6. Samenwerkingsovereenkomst Brandweer Vriendenkringen – bespreking 

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.   Het Zonecollege heeft geen verdere 
bemerkingen op het voorgelegde ontwerp van samenwerkingsovereenkomst met de Brandweer 
Vriendenkringen binnen de hulpverleningszone. 
 

7. Aankoop van installaties, machines & uitrustingen – PBM - aankoop helmen via de federale 
opdrachtencentrale - gunning 
De opdracht "Aankoop van installaties, machines & uitrustingen – PBM - aankoop helmen via de 
federale opdrachtencentrale" met als referentie II/MAT/A42-336-15 wordt toegewezen aan de firma 
Dräger Safety Belgium,  Heide 10 te 1780 Wemmel tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
41.140,00 EUR exclusief btw of 49.779,40 EUR inclusief 21 % btw. 
 

8. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht elevator 
Zottegem - gunning 
De opdracht "Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – groot onderhoud en nazicht 
elevator Zottegem" wordt toegewezen aan de firma Vanassche Services, Brugsestraat 153, 
8531 Harelbeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 17.470,00 EUR exclusief btw of 
21.138,70 EUR inclusief 21 % btw.  

 
De vergadering wordt geschorst voor het hernemen van agendapunt 4 van de Zoneraadszitting nl. 
“Financiële afhandeling erkentelijkheidstoelage vrijwilligers personeel – goedkeuring”. 
 
De zitting van het Zonecollege wordt met de zelfde aanwezigen vervolgens verdergezet. 

 
9. Overdracht onroerende goederen – oplijsten huur/erfpacht/kopen 

De totale huurwaarde is de wedersamenstelling van de waarde van het gebouw.  In een eerste simulatie 
wordt de overdracht van de kazerne van Oudenaarde, Zottegem en Herzele voorzien;  de overige 
kazernes worden in deze simulatie gehuurd voor 30 jaar.  Meerdere alternatieve scenario’s zijn 
mogelijk.  
  
Uiteindelijk is er voor de kazernes van Herzele en Oudenaarde nog geen akkoord m.b.t.de geschatte 
waarde en verwerking van de intresten op de nog lopende leningen.  Een gedragen voorstel met 
betrekking tot de waarde van de kazernes is noodzakelijk om verdere stappen te kunnen zetten.  De 
eventuele huur/erfpacht/koop van de kazernes van Herzele en Oudenaarde wordt verder besproken 
tijdens een aparte vergadering met Herzele en Oudenaarde. 
 
Het Zonecollege gaat principieel akkoord om : 



Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen                                                 Register beraadslagingen Zonecollege                     
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde                                        Zitting 23 september 2016                     
 

 de kazerne van de post Ronse tijdelijk te huren in afwachting van een nieuwbouw ; 
 de kazerne van de post St-Lievens-Houtem te renoveren en deels nieuwbouw te voorzien. 
 
 

10. Eerste aanzet financieel plan meerjaren beleidsplan – bespreking 
Een eerste aanzet van financieel plan, meerjaren beleidsplan en financieel overzicht voor de periode 
2015 tot 2019 werd besproken. 
 
De aanvullende federale dotatie steeg in 2016 met 73% waardoor een bijkomend overschot in een 
reservefonds mogelijk wordt.  Voor 2017 is een nieuwe stijging van 4,6% te verwachten waarna de 
aanvullende federale dotatie zich stabiliseert.  Uit een eerste simulatie blijkt dat de gemeentelijke 
dotaties gelijk kunnen blijven tot 2019.  Vanaf 2018 dreigt evenwel een structureel te kort zich op te 
bouwen waardoor de gemeentelijke dotaties vanaf 2019 zullen stijgen.  Een stijging van 2% zal wellicht 
niet volstaan. 
 

De burgemeester van Brakel en Kruishoutem verlaten de vergadering. 
 
11. Begroting 2017 – bespreking 

Het Zonecollege van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen bespreekt het begrotingsvoorstel 2017.  
Vanaf 2017 wordt een stijging van het investeringskrediet tot 1.250.000 € voorgesteld, afgedekt door 
buitengewone toelagen van de aangesloten lokale besturen.  Hierbij komt nog de onzekerheid m.b.t. 
de overdracht van de onroerende goederen. 
Het begrotingsontwerp 2017 zal, na de informatievergadering met de aangesloten lokale besturen, ter 
goedkeuring voorgelegd worden aan de Zoneraad op 28 oktober 2016. 
 

12. 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 28 oktober 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 23 september 2016. 

 

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

 
 
 


