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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

24 FEBRUARI 2017  
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, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, 

Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant – Majoor 
Hans De Jonghe, Wnd Secretaris – Kapitein 

Verontschuldigd : Jenne De Potter, Lieven Latoir, Jozef Browaeys 
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Afwezig : Joris Nachtergaele en Johan Van Tittelboom 
 

De Voorzitter van de Zoneraad wijst, conform artikel 48 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele 
Veiligheid, de heer Hans De Jonghe aan om op de zittingen van 24 februari 2017 de functie van secretaris 
van de Zoneraad en het Zonecollege waar te nemen.  

 
 
 
 

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
d.d. 27/01/2017 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 27/01/2017 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.     

 
2. Mededelingen  

- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 13/02/17 
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad en Zonecollege in zitting van 
27/01/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur akte zonder 
opmerkingen. 

- Feedback BVV n.a.v. beslissing omtrent agendapunt vorige zoneraad “Bijdrage 
gecoördineerde aanpak brandveilig samenleven” : de Zoneraad neemt kennis van de afspraak 
binnen de raad van zonecommandanten om de bijdrage van 2.500 euro on hold te zetten tot er 
duidelijkheid is omtrent de deonthologie. 

 
3. Retributiereglement – aanpassing   

Dit punt wordt uitgesteld. 
     

4. Vacant verklaren volgens personeelsplan van de functie adjudant-vrijwilliger te begeven bij 
bevordering door verhoging in graad  – goedkeuring 
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart volgens personeelsplan de 
functies adjudant-vrijwilliger vacant, te verdelen over alle posten binnen de zone. De oproep tot 
kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de bevordering van adjudant-vrijwilligers te 
vervullen bij wijze van bevordering door verhoging in graad. 
De bevorderingsvoorwaarden zijn :  

a) benoemd zijn in de graad van sergeant ;  
b) de vermelding ["voldoende", “goed” of “zeer goed”] gekregen hebben bij de laatste evaluatie ;  
c) titularis zijn van het brevet MO2 ;  
d) geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57 

De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is dinsdag 
21 maart 2017 of met poststempel ten laatste op 21 maart 2017. De kandidaturen dienen gericht te 

Openbare zitting 
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worden naar de personeelsdienst van de zone, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij 
kandidaatstelling voegt de kandidaat een copy van brevet MO2. 
 

5. Vacant verklaren één functie sergeant-beroeps te begeven door professionalisering / mobiliteit / 
aanwerving – goedkeuring  
Dit punt wordt uitgesteld . 
 

6. Varia 
- Huishoudelijk reglement Zoneraad – toelichting termijn van oproeping : de notulen van de 

vorige zitting kunnen door de raadsleden bij de zonesecretaris op eenvoudige aanvraag 
elektronisch opgevraagd worden vanaf 7 kalender dagen vóór zitting.  Pas na goedkeuring 
door de volgende Zoneraad, zullen deze worden overgemaakt aan de leden van de 
Zoneraad. 

De procedure voor het versturen van de agenda van de zittingen en notuling wordt uitgevoerd 
conform het huishoudelijk reglement. 
 

 

 
 

1. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van één preventionist (A1a-A3a) - 
aanpassing  
De jury voor de selectieprocedure van één preventionist (A1a-A3a) wordt aangepast en bestaat uit 
3 interne - en twee externe juryleden.   

2. Toelating tot de aanwervingsstage van stagiair-hulpverleners/ambulanciers – 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.  Eén persoon wordt met ingang van 30 januari 2017 toegelaten tot de 
aanwervingsstage van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger. 

3. Opschorting benoeming brandweerman-vrijwilliger – Post Zottegem – goedkeuring 
vroegtijdige stopzetting   
De opschorting van benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt 
stopgezet met ingang van 27 februari 2017. 

4. 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 24 maart 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

Volgende wijzigingen in het schema van de zoneraadszittingen werden reeds doorgevoerd : 
- de zitting van 26 mei 2017 wordt verplaatst naar 2 juni 2017 ; 
- de zitting van 23 juni 2017 wordt verplaatst naar 30 juni 2017 ; 
- de zitting van 28 juli 2017 wordt geannuleerd. 

 

Oudenaarde, 24 februari 2017. 

De Secretaris, Wnd De Voorzitter, 
 
 
 
 
Hans De Jonghe, Kapitein Luc Dupont, Burgemeester 

Niet openbare zitting 
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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN  

24 FEBRUARI 2017  
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, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, 

Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant – Majoor 
Hans De Jonghe, Wnd Secretaris - Kapitein 

Verontschuldigd : Jenne De Potter, Lieven Latoir, Jozef Browaeys 
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Afwezig : Joris Nachtergaele en Johan Van Tittelboom 
 

De Voorzitter van de Zoneraad wijst, conform artikel 48 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de 
Civiele Veiligheid, de heer Hans De Jonghe aan om op de zittingen van 24 februari 2017 de functie van 
secretaris van de Zoneraad en het Zonecollege waar te nemen. 
 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 27/01/2017 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
27/01/2017 wordt goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen 
- Toelichting bestek reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten : Het Zonecollege 

neemt kennis van de bepalingen met betrekking tot de vertrouwelijkheidsclausule en proefperiode.  
Het prijsverschil tussen sommige aanbiedingen was het gevolg van een fout in de berekening van 
een aanbieder omtrent de transporttijd en transportkost. 

 
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 

Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 27/01/2017 : 
Dienstjaar 2016 

Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2016/62 1.332,15 €  2016/65 41.536,76 € 
2016/63 35.442,71 €  2016/66 26.336,69 € 
2016/64 -    

Dienstjaar 2017 
Lijst (nr.) Totaal lijst    
2016/64 -5,85 €    

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting 
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 
bestelbonnen van het dienstjaar 2016 : 

- lijst met afdrukdatum 21/02/2017 met totaalbedrag van 2.417,98 €. 
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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 
bestelbonnen van het dienstjaar 2017 : 

- lijst met afdrukdatum 21/02/2017 met totaalbedrag van 38.329,38 €. 
 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting 
om er één geheel mee te vormen.  Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage minstens 
van 2.000 euro werden gemotiveerd toegelicht. 

 
5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/11 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 2017/11 voor een totaal bedrag van 3.751,23 € 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. 
 

6. Openbare verkoop voertuig personenwagen post Oudenaarde – gunning    
De personenwagen, van het merk Renault Espace RT 2.0 met eerste indienststelling op 29/10/1997 en 
chassisnummer VF8JEOAO516936328 wordt verkocht aan de firma Impex Antwerpen, 
Molenveldstraat 4 te 2630 Aartselaar, conform hun bod van 250,00 euro.  
 

7. Retributiereglement – bespreking   
De tarieven in het retributiereglement werden op een eerdere zoneraadszitting initieel interzonaal 
gelijkvormig vastgelegd.  Het Zonecollege bespreekt enkele voorstellen tot aanpassing als gevolg van 
de BTW-wetgeving, een betere formulering van sommige tussenkomsten, de problematiek in geval 
van afrondingen en indexatie, bepaling rond de feestdagvermelding en vermelding van het 
artikelnummer binnen de begroting.  Het Zonecollege legt in het ontwerp het tarief voor 
wespenverdelging vast op een forfaitair bedrag van 40 euro exclusief BTW. Het ontwerp van 
aanpassing van het retributiereglement wordt aan de Zoneraad op de eerstvolgende zitting ter 
goedkeuring voorgelegd. Het toepassingsdomein van BTW heffing -vermeld in een 
zoneraadsbeslissing van 27 januar 2017- zal eveneens ter aanpassing worden voorgelegd. 
 

8. Kandidaturen voor de selectieprocedure van een financieel expert - goedkeuring   
Het Zonecollege keurt de kandidaturen voor de selectieprocedure van een financieel expert goed. 
 

9. Kandidaturen voor de selectieprocedure van een preventionist - goedkeuring   
Het Zonecollege keurt de kandidaturen voor de selectieprocedure van een preventionist goed. 
 

10. Advies van de waarnemend zonecommandant inzake stilzwijgende vernieuwing van de  
benoeming van operationeel vrijwilligerspersoneel - kennisgeving   
Het Zonecollege neemt kennis van het advies van de waarnemend zonecommandant inzake de 
stilzwijgende vernieuwing van de benoeming van 91 operationele vrijwilligerspersoneelsleden (2015-
2017) voor een nieuwe periode van zes jaar.   
 

11. Aansluiting bij vakorganisaties – bespreking   
Het Zonecollege keurt het principe goed om 18 euro per vrijwilliger bij te dragen voor de aansluiting 
bij een vakorganisatie.  Het personeelslid bepaalt zelf bij welke vakorganisatie hij/zij al dan niet wenst 
aan te sluiten.  Het forfaitaire bedrag voor aansluiting bij een vakorganisatie is jaarlijks herzienbaar. 
 

12. Bevindingen rondgang in de posten     
Het Zonecollege neemt kennis van de bevindingen van de rondgang door de zonecommandant. 
 

De burgemeester van Brakel verlaat de zitting. 
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13. Aanvullende bepalingen operationeel personeel – toepassingsgebied en algemene bepalingen - 
bespreking  
Het ontwerp van aanvullende bepalingen voor het operationeel personeel zal gefragmenteerd 
besproken worden op meerdere zonecollegezittingen.   Het Zonecollege keurt het toepassingsgebied 
en algemene bepalingen goed met uitzondering van artikel 8. 
 

14. Groenonderhoud en onkruidbestrijding in diverse brandweerposten - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze   
Het Zonecollege vraagt om twee firma’s bij te voegen  : Grijkoort (Kluisbergen)  en Pro Natura 
(Eeklo). Goedkeuring wordt vervolgens verleend aan het bestek met nr. 2016/006 en de raming voor 
de opdracht “Groenonderhoud en onkruidbestrijding in diverse brandweerposten”.  De raming 
bedraagt 69.421,56 euro excl. btw of 84.000,00 euro incl. btw.  
39 firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. 
 

15. Milieuvriendelijk reinigen van ramen in diverse brandweerposten - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze   
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/010 en de raming voor de opdracht 
“Milieuvriendelijk reinigen van ramen in diverse brandweerposten”.  De raming bedraagt 16.921,38 
euro excl. btw of 20.474,82 euro incl. btw.   
29 firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. 
 

16. Afvalophaling in diverse brandweerposten - gunning   
De opdracht “Afvalophaling in diverse brandweerposten” wordt gegund voor drie jaar aan de 
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde : 
* Perceel 1 (Brandweerpost Oudenaarde (1 april 2017-31 maart 2018)): VAN GANSEWINKEL NV, 

Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 885,47 
euro excl. btw of 1.071,42 euro incl. btw. 

* Perceel 2 (Brandweerpost Kruishoutem (1 april 2017-31 maart 2018)): VAN GANSEWINKEL 
NV, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
417,47 euro excl. btw of 505,14 euro incl. btw. 

* Perceel 3 (Brandweerpost Zottegem (1 april 2017-31 maart 2018)): VAN GANSEWINKEL NV, 
Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 885,47 
euro excl. btw of 1.071,42 euro incl. btw. 

* Perceel 4 (Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem (1 april 2017-31 maart 2018)): VAN 
GANSEWINKEL NV, Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 417,47 euro excl. btw of 505,14 euro incl. btw. 

* Perceel 5 (Brandweerpost Brakel (1 april 2017-31 maart 2018)): VAN GANSEWINKEL NV, 
Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 417,47 
euro excl. btw of 505,14 euro incl. btw. 

* Perceel 6 (Brandweerpost Herzele (1 april 2017-31 maart 2018)): VAN GANSEWINKEL NV, 
Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 417,47 
euro excl. btw of 505,14 euro incl. btw. 

* Perceel 7 (Brandweerpost Ronse (1 april 2017-31 maart 2018)): VAN GANSEWINKEL NV, 
Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 417,47 
euro excl. btw of 505,14 euro incl. btw. 

* Perceel 8 (Brandweerpost Kluisbergen (1 april 2017-31 maart 2018)): VAN GANSEWINKEL NV, 
Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 417,47 
euro excl. btw of 505,14 euro incl. btw. 
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17. Uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen – werken aan kazerne Brakel - gunning bij 
hoogdringendheid   
Goedkeuring wordt bij hoogdringendheid verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht 
"Uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen – werken aan kazerne Brakel" bij wijze van een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  De opdracht wordt toegewezen aan 
de firma Botteldoorn Tim, Buchtweg 1 te 9700 Oudenaarde tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 5.098,62 EUR exclusief btw of 6.169,33 EUR inclusief 21 % btw.   De 
uitgave voor deze opdracht onverwijld zal voorzien worden bij de eerstvolgende begrotingswijziging 
van 2017 van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op artikel 351/724-60 van de buitengewone 
dienst. 
 

18. Aankoop duikers – duikpak - gunning bij hoogdringendheid   
Goedkeuring wordt bij hoogdringendheid verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht 
"Aankoop duikers – duikpak" bij wijze van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.  De opdracht wordt toegewezen aan de firma Belgo Diving, Brusselsesteenweg 724 
te 9050 Gent tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.309,62 EUR exclusief btw of 1.584,65 
EUR inclusief 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht zal onverwijld voorzien worden bij de 
eerstvolgende begrotingswijziging van 2017 van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op artikel 
351/744-51 van de buitengewone dienst. 
 

19. Varia :  
-  Zonale meldkamer : hoe willen Burgemeesters geïnformeerd worden ?   
   Er worden 2 opties voorgesteld waarna via email aan de zoneraadsleden een keuzeformulier zal 

overgemaakt worden. 
-  Takenpakket secretaris Zoneraad/Zonecollege : 

De VVSG heeft de zonesecretarissen in Vlaanderen bevraagd met betrekking tot hun takenpakket.  
In de meeste zones is dit een partiële taak.  Voor BVLAR behoort, naast de wettelijke taken, de 
kwaliteitsbeheersing ook tot het takenpakket van de secretaris. 
Het Zonecollege wijst de taak van secretaris van het BOC toe aan de zonesecretaris. 

 

Het Zonecollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid van artikel 
124 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, werden nageleefd. 

 

Het Zonecollege vergadert in zitting op 24 maart 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van Oudenaarde. 

Volgende wijzigingen in het schema van de zoneraadszittingen werden doorgevoerd : 
- de zitting van 26 mei 2017 wordt verplaatst naar 2 juni 2017 ; 
- de zitting van 23 juni 2017 wordt verplaatst naar 30 juni 2017 ; 
- de zitting van 28 juli 2017 wordt geannuleerd. 

 

Oudenaarde, 24 februari 2017. 

 

De Secretaris, Wnd De Voorzitter, 
 
 
 
 
Hans De Jonghe, Kapitein Luc Dupont, Burgemeester 

 


