LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
28 OKTOBER 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, Luc Vander Meeren,
Johan Van Tittelboom, Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Joop Verzele, Joris Nachtergaele, Jozef Browaeys, Lieven Latoir
Afwezig : Openbare zitting

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 23/09/2016 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 23/09/2016 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Farys : sommige leidingen in het hydrantennet in de regio Brakel zijn dermate versleten zodat
het openen ervan ter controle of bij interventie de nodige omzichtigheid vereist.
Een speciale opleiding zal door FARYS gegeven worden om problemen te minimaliseren.
De betreffende leidingen worden in de loop van 2017 vernieuwd.
- Ministeriële omzendbrief van 8/12/2015 betreffende de oprichting van een zonaal
informatiecomité (ZIC) voor het brandweerpersoneel : een eerste informatieronde met
mogelijke kandidaten voor het ZIC werd op 20/10/2016 gehouden. Een voorstel van
samenstelling en huishoudelijk reglement werd onder de kandidaten overeengekomen. Dit
alles wordt opgenomen in de aanvullende bepalingen voor het operationeel personeel welke,
na advies van de vakbonden, aan de Zoneraad ter goedkeuring zal voorgelegd worden. De
Zoneraad stelt de beslissing m.b.t. de samenstelling van het ZIC uit en zal dit verder bespreken
in het Zonecollege.
3. Vacant verklaren 10 mobiliteitsbetrekkingen van brandweerman-vrijwilliger – goedkeuring
De Zoneraad verklaart 10 mobiliteitsbetrekkingen van brandweerman-vrijwilliger open. 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 te worden aan de
Voorzitter van de Zoneraad, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de
kandidaatstelling voegt de kandidaat een uittreksel uit het strafregister en een copy van het rijbewijs
B. 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.
De vacature wordt gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van
de FOD Binnenlandse Zaken, de website van de VDAB en de website van de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen.
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4. Begrotingswijziging 2016/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring
In deze begrotingswijziging m.b.t. de personeelskosten wordt rekening gehouden met het “KB
opleidingen”, waarvan wordt verwacht dat de financiële impact vanaf het boekjaar 2017 niet gering
zal zijn. De stijgende vergoedingen voor de vrijwilligers voor wat betreft de brandweer en de DGH,
zorgen voor een stijging van 6% .
Binnen de groep van de werkingskosten werden diverse verschuivingen doorgevoerd naar aanleiding
van de opmaak van de eerste jaarrekening 2015 en op basis van de standopgave in het boekjaar 2016.
Het “KB opleidingen” genereert in de werkingskosten een verhoging van 58.000 euro. Op basis van
diverse verkoop- en huurscenario’s van de brandweerkazernes, maar steeds onder de vorm van een
gespreide betaling over 20 jaar op basis van de wedersamenstelling van de waarde van het gebouw,
kunnen de huurlasten worden geraamd op 624.000 euro. Deze kredieten worden eveneens vorige
dienstjaren opnieuw ingeschreven voor wat betreft het jaar 2015. Dit betekent finaal dat
werkingskosten met 0,2% dalen naar 2.148.700 euro.
Bij de overdrachten wordt op basis van de jaarrekening 2015 de verrekening van de ambulancedienst
“Oudenaarde 1” aangepast (+ 14.000 euro), waarbij de zone een bijdrage van 66.000 euro in de
werkingskosten dient ten laste te nemen. De kredieten voor de uitbetaling van de
erkentelijkheidspremies werden vanuit de overdrachten verschoven naar de personeelsbegroting.
In afspraak met de aangesloten lokale besturen was het investeringsprogramma 2016 - conform 2015
- geplafonneerd op netto 1 miljoen euro. Dit wordt nu opgetrokken naar 1,1 miljoen. Dit leidt tot een
aantal aanpassingen van voorziene investeringen, waardoor er budgettaire ruimte is om een aantal
nieuwe investeringen op te nemen of bestaande bij te sturen.
Het algemeen resultaat van de jaarrekening 2015, zijnde 1.138.075 euro, werd ingeschreven. Dit ruime
overschot op de gewone werking heeft tot gevolg dat het reeds aangelegde reservefonds fors stijgt naar
894.696 euro. De federale basisdotatie stijgt naar 500.844 euro en de federale aanvullende dotatie naar
1,472 miljoen (+ 11,2%), samen goed voor een extra-ontvangst van 154.587 euro. Het gevolg is dat
de gemeentelijke gewone toelagen ongewijzigd blijven.
Het verhoogde investeringsprogramma heeft geen budgettaire impact voor de aangesloten lokale
besturen. De verhoging van 100.000 euro wordt gefinancierd met een deel van de beschikbare
resttoelagen van 2015. De beschikbare investeringsenveloppe voor 2015 werd geplafonneerd op netto
1 miljoen euro, maar er is in het opstartjaar daarvan slechts effectief 800.000 euro vrijgegeven ter
financiering van investeringen. De aangesloten lokale besturen zijn nu akkoord om ook de resterende
enveloppe van 200.000 euro vrij te geven.
Dit alles resulteert in een sluitende begrotingswijziging 2016, zowel op de gewone als op de
buitengewone dienst. De zone blijft tot op vandaag schuldenvrij.
5. Begroting 2017 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring
De Zoneraad stelt de goedkeuring van het begrotingsontwerp 2017 uit tot de definitieve
verdeelsleutel 2017 gekend is. Verwacht wordt dat op de volgende zoneraadszitting van 25
november 2016 alle cijfers gekend zijn zodat de verdeelsleutel 2017 dan kan vastgesteld wordt.
6. Onroerende goederen – goedkeuring
De bijzondere rekenplichtige geeft toelichting over de resultaten m.b.t. de overdracht van de
onroerende goederen zoals overeengekomen op de informatievergadering van 14/10/2016 met de
aangesloten lokale besturen. BVLAR huurt de kazerne van Brakel voor 20 jaar, daarna wordt de
kazerne gratis ter beschikking gesteld. BVLAR huurt de kazerne van Ronse in afwachting dat een
een nieuwe kazerne gebouwd wordt. BVLAR koopt kazerne van Herzele onder de vorm van
huurkoop op 40 jaar, de eigendomsoverdracht vindt plaats op het einde van de huurperiode.
BVLAR koopt alle overige kazernes onder de vorm van huurkoop op 20 jaar, de
eigendomsoverdracht vindt plaats op het ogenblik van de verkoop, tenzij anders door partijen
wordt overeengekomen.
De bijzondere rekenplichtige geeft aanvullend een overzicht met verrekening voor de gemeenten
zonder brandweerkazerne.
De Zoneraad geeft goedkeuring aan de vooropgestelde principes. Aangezien de overdracht van de
onroerende goederen gerekend wordt vanaf 1/01/2015 zal de kost van de brandverzekeringspolis
en onroerende voorheffing ten laste van de hulpverleningszone genomen worden. Deze kosten
worden via begrotingswijziging 2017 geregeld.
De Zoneraad beslist om enerzijds een notaris aan te stellen door de betreffende eigenaar van het
onroerend goed en stelt anderzijds Ghys & Ghys, Geassocieerde notarissen, Berchemstraat 47 te
9690 Kluisbergen aan om de overdrachten van de onroerende goederen te coördineren. De
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bijzondere rekenplichtige stelt een ontwerp van huurovereenkomst op voor de kazernes van Brakel
en Ronse.
7. Overdracht roerende goederen – goedkeuring
De bijzondere rekenplichtige geeft toelichting over de verschillende mogelijkheden m.b.t. de
overdracht van de roerende goederen zoals besproken op de informatievergadering van 14/10/2016
met de aangesloten lokale besturen. Het principe van financiële compensatie gespreid over 5 jaar
wordt aangenomen. Door het volgen van het overdrachtssysteem uit het KB worden voertuigen
van Oudenaarde en Zottegem afgeschreven over een termijn van 15 jaar, de overige posten over 20
jaar. Dit zorgt voor belangrijke verschillen in de benadering, niettegenstaande de betreffende
voertuigen in de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen niet noemenswaardig vlugger versleten
zijn.
De burgemeester van Zottegem verlaat de zitting.
8. Financieel meerjarenbeleidsplan – goedkeuring
Op de informatievergadering met de aangesloten steden en gemeenten van 14/10/2016 werd het
financieel meerjarenbeleidsplan besproken in samenspraak met de financieel beheerders van de
aangesloten gemeenten. Bij de meerjarenplanning wordt vanaf 2018 bij de uitgaven een stijging
van de personeelskosten van + 3% en van de werkingskosten en overdrachten van + 2% voorzien.
De investeringen worden vanaf 2018 geplafoneerd op 1.250.000 €.
De Zoneraad stelt de goedkeuring van het financieel meerjarenbeleidsplan uit tot de volgende
zoneraadszitting van 25 november 2016.
9. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen – verwarming kazerne post Ronse goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
De raming voor de opdracht "Uitrusting & buitengewoon onderhoud gebouwen – Meubilair,
werken aan kazerne Ronse" wordt goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De indicatieve raming
bedraagt 24.793,39 EUR exclusief btw of 30.000,00 EUR inclusief 21 % btw.
10. Varia
- Er werden geen variapunten geformuleerd.

Niet openbare zitting

Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om toelichtingen te geven voor agendapunt 1 tot 8 en
verlaat de zitting na deze toelichtingen, waarna het Zonecollege over deze punten beraadslaagt.

1. Benoeming brandweerman-vrijwilliger – Post Oudenaarde
De Zoneraad benoemd een stagiair-brandweerman-vrijwilliger tot brandweerman-vrijwilliger met
ingang van 1 november 2016 en voor de duur van 6 jaar.
2. Eervol ontslag beroeps-adjudant - Post Oudenaarde - Goedkeuring
Aan een beroeps-adjudant van de post Oudenaarde word, op zijn vraag, met ingang van 1 mei 2017
eervol ontslag verleend uit zijn ambt van beroeps-adjudant van de hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen. Hij wordt gemachtigd om met ingang van 1 mei 2017 aanspraak te maken op zijn
rustpensioen. Hij wordt bij verworven recht een erkentelijkheidspremie toegekend.
3. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – Post Oudenaarde
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Oudenaarde wordt, op zijn vraag, met ingang van
1 december 2016 eervol ontslag verleend uit zijn functie. Hij wordt een erkentelijkheidspremie
toegekend zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het
operationeel personeel.
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4. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – Post Zottegem
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt, op zijn vraag, met ingang van 1
november 2016 eervol ontslag verleend uit zijn functie. Hij wordt een erkentelijkheidspremie
toegekend bij verworven recht of zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende het
statuut voor het operationeel personeel.
5. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Post Sint-Lievens-Houtem
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Sint-Lievens-Houtem wordt, op zijn vraag, met
ingang van 1 november 2016 ontslag verleend uit zijn functie.
6. Opschorting benoeming brandweerman-vrijwilliger – Post Zottegem
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt opgeschort van 28
oktober 2016 tot en met 28 april 2017.
7. Opschorting benoeming brandweerman-vrijwilliger – Post Zottegem
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt opgeschort van 28
oktober 2016 tot en met 28 april 2017.
8. Afdanking stagiair-brandweerman-vrijwilliger – Post Oudenaarde
Een stagiair-brandweerman-vrijwilliger van de post Oudenaarde wordt afgedankt overeenkomstig
de bepalingen die van toepassing waren vóór de overdracht naar de hulpverleningszone.
9. Varia :
- Er werden geen variapunten geformuleerd.
Het Zonecollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid van artikel
124 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, werden nageleefd.
De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 25 november 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 28 oktober 2016.

De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
28 OKTOBER 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
Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren, Johan Van Tittelboom,
Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Joop Verzele, Joris Nachtergaele, Jozef Browaeys, Lieven Latoir
Afwezig : Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Karen De Colfmacker
Agenda :
1. Begrotingswijziging 1 dienstjaar 2016 – goedkeuring ontwerp
De begrotingswijziging 1 dienstjaar 2016, gunstig geadviseerd door de begrotingscommissie op 28
oktober 2016 wordt door het Zonecollege goedgekeurd en zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan
de Zoneraad.
De Burgemeesters van Brakel en Zwalm vervoegen de zitting
2. Begroting 2017 – goedkeuring
Het Zonecollege van de hulpverleningszone zone Vlaamse Ardennen bespreekt het begrotingsontwerp
2017 en stelt een sluitende begroting vast, zowel op de gewone als op de buitengewone dienst. De
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen tot op vandaag nog steeds schuldenvrij.
De begrotingscommissie verleende unaniem een positief advies aan het begrotingsontwerp 2017,
welke reeds op 14 oktober 2016 is toegelicht op een informatievergadering ten behoeve van de
gemeentebesturen van de zone, conform artikel 11,§3 van het KB boekhouding van 19 april 2014.
Op het moment van de vergadering waren de cijfers m.b.t. de samenstelling van de verdeelsleutel 2017
slechts van een 6-tal aangesloten steden en gemeenten bekend.
Het Zonecollege keurt het begrotingsontwerp 2017 goed conform de verdeelsleutel 2017 en zal het
ontwerp op 25 november 2016 ter goedkeuring voorleggen aan de Zoneraad.
3. Beslissing om de zitting van het Zonecollege te schorsen voor een vergadering van de Zoneraad
De zitting van het Zonecollege wordt geschorst voor de vergadering van de Zoneraad.

De zitting van het Zonecollege wordt met de zelfde aanwezigen vervolgens verdergezet met uitzondering
van de burgemeester van Zottegem.

4. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten ZC 23/09/2016 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 23/09/2016 genomen besluiten in
de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.
5. Mededelingen
- Brief Toezicht 12/10/2016 : er wordt gewezen naar artikel 36 van het statuut waarbij stagiairs
pas moeten voldoen aan een woonplaatsverplichting bij de benoeming.
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Efficiëntiewinsten : opdracht werd gegeven om binnen elk beleidsdomein hierover na te denken.
In een eerste benadering wordt gedacht aan efficiëntiewinsten in functie van procedures,
organisatie, e.d. .

6. 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
2016/54
155.744,55 €
2016/55
969,21 €
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 28 oktober 2016
om er één geheel mee te vormen.
7. 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 26/10/2016 met totaalbedrag van 50.564,82 €.
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van 23 september 2016
om er één geheel mee te vormen. Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage minstens
2.000 euro werden gemotiveerd toegelicht.
De bijzondere rekenplichtige vervoegt de zitting om toelichting te geven aan agendapunt 8, verlaat de
zitting na de toelichting, waarna het Zonecollege beraadslaagt.
8. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2016/95 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 2016/95 voor een totaal bedrag van 10.616,69 € inclusief kosten,
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.
9. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht elevator
Herzele - gunning
De opdracht "Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen – Groot onderhoud en nazicht
elevator Herzele" wordt toegewezen aan de firma Vanassche Services, Brugsestraat 153, 8531
Harelbeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.202,00 EUR exclusief btw of 19.604,42
EUR inclusief 21 % btw.
10. Aankoop installaties, machines en uitrusting - Uitrusting en inrichting 3de autopomp Brakel–
gunning
De opdracht "Aankoop installaties, machines en uitrusting - Uitrusting en inrichting 3de autopomp
Brakel" wordt toegewezen aan volgende firma’s :
- Vanassche FFE, Brugsesteenweg 8 te 9531 Harelbeke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 8.969,80 EUR exclusief btw of 10.853,46 EUR inclusief 21 % btw.
- Heerman Jurgen, Geraardsbergsestraat 71 te 9660 Brakel tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 1.445,00 EUR exclusief btw of 1.748,45 EUR inclusief btw.
- VD Gereedschappen, Hundelgemsebaan 85 te 9630 Zwalm tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 285,04 EUR exclusief btw of 344,90 EUR inclusief btw.
11. Aankoop VTO – PPMO-test - gunning
De opdracht "Aankoop VTO – PPMO-test" wordt toegewezen aan de firma MVM Assistance,
Zuidstraat 64, 9970 Kaprijke tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 8.350,00 EUR exclusief
btw of 10.103,50 EUR inclusief 21 % btw.
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12. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen – verwarming kazerne post Ronse gunning
De opdracht "Uitrusting & buitengewoon onderhoud gebouwen – Meubilair, werken aan kazerne
Ronse" wordt toegewezen aan de firma Gosseye, Saint-Sauveurstraat 1 te 9600 Ronse tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 19.138,46 EUR exclusief btw of 23.157,54 EUR inclusief 21 %
btw.
De stafmedewerker operaties vervoegt de zitting om toelichting te geven voor agendapunten 13en 14,
verlaat de zitting na de toelichting, waarna het Zonecollege beraadslaagt.
13. Materieelplan – bespreking
De kernvisie van het materieelplan bestaat erin om de gebouwen en het materieel, zowel rollend als
niet rollend, te onderhouden als een goede huisvader, te vernieuwen in een frequentie die toelaat het
hoofd te bieden aan de bestaande maar ook de nieuwe uitdagingen (door de veranderingen in de
maatschappij zoals airbag, zonnepanelen, nieuwe technologieën, nieuwe staalsoorten in voertuigen,
nieuwe eisen naar onderhoud, reiniging …). Tevens wordt een oplossing geboden aan de historische
verstrengeling tussen de posten van BLVAR en de aangesloten steden en gemeenten (verstrengelde
contracten gemeente/brandweer voor nutsvoorzieningen, groenonderhoud, afvalbeheer, reinigen
gebouwen, gedeelde parkings,…).
Het Zonecollege neemt akte van de bezorgdheid van de Technische Commissie over de haalbaarheid
van alle voorgestelde investeringen.
De burgemeester van Herzele verlaat de zitting
14. Meerjaren beleidsplan – bespreking
De inhoud van het meerjaren beleidsplan wordt toegelicht. Dit plan wordt na de huidige zitting
geactualiseerd op basis van de genomen beslissingen met betrekking tot het materiaal en het financieel
plan. Na deze actualisatie wordt het meerjaren beleidsplan aan alle zoneraadsleden tijdig overgemaakt
en ter goedkeuring geagendeerd op de eerstvolgende zoneraadszitting van 25 november 2016
15. Aanvullende bepalingen operationeel personeel – bespreking
Het ontwerp van aanvullende bepalingen, van toepassing op alle operationele personeelsleden van de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is, wordt door
de zonesecretaris toegelicht. Het Zonecollege verwacht dat een gefinaliseerd ontwerp eerst voorgelegd
wordt waarna het verder kan besproken worden met de vakorganisaties.
De waarnemend zonecommandant en secretaris verlaten de zitting.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om toelichting te geven voor agendapunt 16.
16. KB 30/08/2016 functieprofiel/selectie/evaluatie zonecommandant - bespreking
Het Zonecollege vraagt aan de Zoneraad om op de eerstvolgende zoneraadszitting van 25 november
2016 de effectieve selectieprocedure te starten voor invulling van de functie van zonecommandant van
de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, conform de nieuwe regelgevende bepalingen.
De waarnemend zonecommandant en secretaris vervoegen de zitting.
17. Varia :
- Een brandweerman-vrijwilliger van de post Kruishoutem kan een tegemoedkoming van de
Nationale Kas Onderlinge Hulp, ten bedrage van 192€, pas bekomen na 3 jaar. Het Zonecollege
beslist om dit bedrag vooraf aan betrokkene te storten waarna de hulpverleningszone dit bedrag
later zal recupereren.
- Het ouderschapsverlof van de preventieadviseur werd door de RVA geweigerd. De
preventieadviseur dient voor 1/11/16 een nieuwe aanvraag voor ouderschapsverlof in te dienen
teneinde administratief in orden te zijn. Het Zonecollege geeft goedkeuring om de aanvraag in te
dienen en vraagt aan de Zoneraad om op de eerstvolgende zoneraadszitting van 25/11/2016 deze
beslissing te bekrachtingingen.
- Pilootproject structureel telewerken : een pilootproject werd gestart en zal later geëvalueerd
worden.
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- Agenda Basis Overleg Comité (BOC) 7/11 : organogram met aanpassingen i.f.v. de geschrapte
functie van directeur administratie, functiebeschrijving van een beroepspreventionist niveau A en
goedkeuring huishoudelijk reglement van het BOC.
- Adviescommissie Paulo – advies tot financiering Paulo : een nota uit naam van de
zonecommandanten van Oost-Vlaanderen werd namens het Permanent Comité aan het
Porvinciaal opleidingscentrum PAULO afgegeven. In de nota wordt aangedrongen om geen
forfaitaire vergoedingen voor de zones te voorzien maar eerder per inschrijving. Tevens wordt
méér dynamiek van PAULO gevraagd zodat alle noodzakelijke opleidingen kunnen gegeven
worden. Op 8/11/2016 wordt een vergadering van de Adviescommissie Paulo gehouden.
- Digitale verwerking van bouwplanaanvragen – suggestie van onze HVZ tot oprichting van miniwerkgroep. Een beperkte werkgroep werd samengesteld.

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 25 november 2016 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 28 oktober 2016.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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