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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

28 APRIL 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 
Kathleen Hutsebaut, Johan Van Tittelboom,  
Joop Verzele, Jenne De Potter, Karen De Colfmacker,  
Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor  
Nathalie Hendrickx, wnd.Secretaris – Stafmedewerker  

Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Luc Vander Meeren, Lieven Latoir 
Afwezig :  

 
 
 
 
 

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
d.d. 24/03/2017 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 24/03/2017 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.     

 
2. Mededelingen  

 
- Zonesecretaris wordt wegens verlof vervangen door Stafmedewerker Nathalie Hendrickx 
- De Voorzitter van de Zoneraad vraagt om met spoed een extra punt toe te voegen aan de 

agenda: aankoop signalisatievoertuig voor post Kruishoutem. Dit punt wordt met 
meerderheid van stemmen aanvaard. 

- De beslissing van agendapunt 4 uit de openbare zitting van de Zoneraad van 24 februari 
2017 wordt besproken en aangepast conform de bemerkingen van Fod BiZa. 

- BPA 
- Feedback vergadering gouverneur - vraag om inschrijving B-Alert te sensibiliseren via 

zoneraad. Gemeenten Brakel, Herzele, Horebeke, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-
Petegem en Zwalm zijn nog niet ingeschreven. 
 

 
3. Vacant verklaren één functie sergeant-beroeps te begeven door professionalisering – 

goedkeuring 
Door de pensionering van een beroepsadjudant welke uit dienst gaat op 1 mei 2017 is vervanging 
nodig om de werking van de Hulpverleningszone te blijven garanderen. 
Een functieprofiel van sergeant-beroeps is opgemaakt naar analogie met het ontwerp van 
ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van 
de Hulpverleningszones. De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 
volgens personeelsplan de functie sergeant-beroeps vacant binnen de zone. De oproep tot 
kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de professionalisering in dezelfde graad en 
dezelfde zone. 
De professionaliseringsvoorwaarden zijn :  

1° benoemd zijn als vrijwillig personeelslid en niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel;  
2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;  
3° over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar beschikken, aanwervingsstage niet 
inbegrepen; 

Openbare zitting 
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4° beschikken over een vermelding « voldoende » bij zijn laatste evaluatie.  
5° voor de professionalisering in de graad van sergeant beschikken over het modulecertificaat 
"Competentiemanagement en evaluatie" en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1;  

De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 
dinsdag 31 oktober 2017. De kandidaturen dienen gericht te worden aan de personeelsdienst van 
de zone, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij kandidaatstelling voegt de kandidaat 
een copy van certificaat EVAL, getuigschrift PREV-1 en FOROP-1. 
 

4. Aankoop divers rollend materieel brandweer - multifunctionele autopomp post Herzele. 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het bestek via de Federale 
Opdrachtencentrale met nr. II/MAT/A26-284-11 perceel 1 en de raming goed voor de opdracht “ 
aankoop van een multifunctionele autopomp voor de post Herzele”. De raming bedraagt 225.330,58 
euro exclusief btw of 272.650,00 euro inclusief 21 % btw.   
 

5. Aankoop divers rollend materieel brandweer - multifunctionele personeelswagen post Sint-
Lievens-Houtem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het bestek met nr. FORCMS-
VV-067-Perceel 3 en de raming voor de opdracht “ aankoop van een multifunctionele 
personeelswagen voor post Sint-Lievens-Houtem” goed. De raming bedraagt 33.057,85 euro excl. 
btw of 40.000,00 euro incl. btw. 
 

6. Aankoop divers handgereedschap - warmtebeeldcamera's. Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming goed voor de 
opdracht “Aankoop divers handgereedschap - warmtebeeldcamera's”. De raming bedraagt 
17.768,60 euro excl. btw of 21.500,00 euro incl. 21 % btw. 
 

7. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen - groot onderhoud en nazicht 
ladderwagen Kluisbergen. 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 post Kluisbergen” goed.  De raming bedraagt 16.528,93 euro exclusief btw of 
20.000,00 euro inclusief 21 % btw. 
 

8. Openbare verkoop van afgeschreven materiaal en voertuigen - vaststellen wijze van gunnen. 
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het voorstel goed om volgend 
afgeschreven materiaal en voertuigen te verkopen in de staat waarin ze zich bevinden: 
- Lichte autopomp Mercedes met Zieglerpomp; met tank 800l Brakel (BJ 1988) gekeurd tot 
09/2017 chassisnummer WDB67402115370425 
- Lichte Autopomp Renault Vanassche Ziegler Kluisbergen (BJ 1990) gekeurd tot 18/03/2017 
chassisnummer FV6JN1E2400010976 
- Logistiek voertuig Citroen Jumper van Ronse (BJ 1996) gekeurd tot 03/2017 chassisnummer 
VF7231B5215229156 
- VW TARO 4x4 (BJ 1996) post Kluisbergen gekeurd tot 12/02/2018 chassisnummer 
WV2ZZZ7AN9500110(01) 
- 2 afgeschreven niet werkende ledigingspompen Ronse en 1 bluspomp:  

 bluspomp Rotax 2T, RK 75, nr. 1819974 (enkel aanzuiging defect) 
 ledigingspomp Rotax type 299 4500l/min, nr. 4076633  
 ledigingspomp Rotax type 299, 4000l/min, nr. 3130904  

- Diverse pompen van Oudenaarde:  
 2 x werkende Zieglerpomp op aanhangwagen van de jaren 1970-1975  
 3 x defecte kelderpomp Rosenbauer van de jaren 1980-1985 
 2 x werkende bluspomp Landuyt van de jaren 1950 

- Aanhangwagen met handrem post Ronse, banden in orde 
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 afgeschreven materiaal’ en dit ten laatste tegen 2 juni 2017 om 10 uur. 
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9. Oprichting Zonaal informatiecomité – goedkeuring 
Rekening houdend met de Ministeriële Omzendbrief van 8 december 2015 keurt de Zoneraad van 
de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen de oprichting goed van een Zonaal Informatiecomité. 
Het Zonaal Informatiecomité is geen beleidsorgaan, maar een forum voor alle operationele 
brandweermannen en ambulanciers die geen brandweerman zijn om vragen te stellen en hun noden 
kenbaar te maken;  waarin zowel het operationeel personeel als het administratief personeel 
vertegenwoordigd is. 
 

10. Aankoop divers rollend materiaal - signalisatievoertuig post Kruishoutem. Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze – spoedbehandeling 
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het bestek met nr. II/MAT/A29-
271-10 en de raming goed voor de opdracht “Aankoop divers rollend materiaal - 
signalisatievoertuig post Kruishoutem”. De raming bedraagt 57.090,91 euro excl. btw of 69.080,00 
euro incl. 21 % btw. 
 

11. Varia 
- Er werden geen variapunten geformuleerd. 

 
 

 

 
 

Diensthoofd personeel vervoegt de vergadering om de punten van de niet openbare zitting 1 tot en 
met 10 toe te lichten. Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna het 
Zonecollege beraadslaagt. 
 
1. Eervol ontslag korporaal-vrijwilliger - post Zottegem 

Aan een korporaal-vrijwilliger van de post Zottegem wordt op zijn vraag met ingang van 1 mei 
2017 eervol ontslag verleend uit zijn functie van korporaal-vrijwilliger. Betrokkene wordt een 
erkentelijkheidstoelage toegekend zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende 
het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 
 

2. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Zottegem 
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt op zijn vraag met ingang van 
5 juni 2017eervol ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. Betrokkene 
wordt een erkentelijkheidstoelage toegekend zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen 
betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen. 
 

3. Eervol ontslag luitenant-vrijwilliger – post Herzele 
Aan een luitenant-vrijwilliger van post Herzele wordt op zijn vraag met ingang van 1 augustus 
2017 eervol ontslag verleend uit zijn functie van luitenant-vrijwilliger. Betrokkene wordt een 
erkentelijkheidstoelage toegekend zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende 
het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 
 

4. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger–Post Zottegem-verlenging 
Bij post Zottegem wordt de benoeming van een brandweerman-vrijwilliger verlengd en 
opgeschort voor een periode van 28 april 2017 tot en met 28 oktober 2017. 
 

5. Toelating tot de mobiliteitsstage van drie brandweermannen-vrijwilligers – goedkeuring 
De Zoneraad neemt kennis van de processen-verbaal van het mondeling interview van de 
selectieprocedure voor de functies van brandweerman-vrijwilliger via mobiliteit en laat met 
ingang van 1 mei 2017 3 personen toe tot de mobiliteitsstage van brandweerman-vrijwilliger.   
 

6. Toelating tot de aanwervingsstage van vier 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 en laat, in orde van de rangschikking,   met ingang van 1 mei 2017 4 

Niet openbare zitting 
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personen toe tot de aanwervingsstage van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger. 1 persoon 
wordt opgenomen in de wervingsreserve. 
 

7. Samenstelling jury aanwerving Preventionist – aanpassing 
De jury voor de selectieprocedure van één preventionist (A1a-A3a) wordt vastgesteld en 
bestaat uit 3 interne juryleden, en 2 externe juryleden. 
 

8. Samenstelling jury bevordering adjudant-vrijwilliger – aanpassing 
De jury voor de bevorderingsprocedure tot adjudant van de Hulpverleningszone Vlaamse      
Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit 2 interne juryleden en 1 extern jurylid. 
 

9. Benoeming stafmedewerker – bekrachtiging 
De Zoneraad stelt een administratief stafmedewerker aan na een gunstige proefperiode van 1 
jaar. 
 

10. Aanstelling Zonecommandant – goedkeuring 

De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wijst met algemeenheid van 
stemmen een zonecommandant aan vanaf 28 april 2017. De effectieve Zonecommandant legt 
de eed af. 
 

11. Varia:  
- Bemerking van Fod BiZa ivm punt 2 uit de niet openbare zitting van de Zoneraad van 24 

februari 2017 wordt besproken. 
 
De Burgemeester van Maarkedal verlaat de zitting. 

 

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 2 juni 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

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

 

Oudenaarde, 28 april 2017. 

 

De wnd. Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Nathalie Hendrickx, Stafmedewerker Luc Dupont, Burgemeester 
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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

28 APRIL 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 
Johan Van Tittelboom, Jenne De Potter Kathleen Hutsebaut, Karen De Colfmacker,  
Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder,  Zonecommandant - Majoor  
Nathalie Hendrickx, wnd. Secretaris – Stafmedewerker 

Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Luc Vander Meeren, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele 
Afwezig :  

 
 

Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 24/03/2017 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
24/03/2017 wordt goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen 
- Kennisname pensioen Beroepsadjudant Post Oudenaarde met ingang van 1 mei 2017 

 
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 

Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 28/04/2017 : 
Dienstjaar 2016 

Lijst (nr.) Totaal lijst  
2016/76 3.025,65 €  
2016/77 22.085,76 €  
2016/78 271,43 €  
2016/79 0,02 €  
2016/80 1735,40 €  
2016/81 14.587,33  

Dienstjaar 2017 
Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2017/16 14.786,16 €  2017/20 28.268,13 € 
2017/17 197.002,11 €  2017/21 4.290,75 € 
2017/18 4.214,96 €  2017/22 1.746,87 € 
2017/19 20.638,08 €  2017/23 43.144,42 € 

   2017/24 26.705,43 € 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting 
om er één geheel mee te vormen. 
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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 2017 : 

- lijst met afdrukdatum 25/04/2017 met totaalbedrag van 40.582,73 €. 
 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting 
om er één geheel mee te vormen.  Een bestelbon voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage van 
minstens 2.000 euro werd gemotiveerd toegelicht. 

 
5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/21 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 2017/21 voor een totaal bedrag van 2,853,50 €  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. Betwisting vordering 2002724 dd. 11/12/2015 firma BLC Ronse   
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2002724, op naam van de firma BLC, Klein 
Frankrijkstraat 21 te 9600 Ronse, omtrent een interventie betreffende het reinigen van het wegdek 
ontvankelijk, doch ongegrond is. Het bezwaar wordt verworpen op basis van de verklaring van de 
leider van operaties. 
 

7. Splitsing brandweerkazerne Kluisbergen – kostenverdeling – bespreking 
Het Zonecollege bespreekt de genomen beslissing van 29 maart 2017 van het College van 
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kluisbergen aangaande de kostenverdeling voor de 
splitsing van de nutsvoorzieningen van de brandweerkazerne van de post Kluisbergen.  De gemeente 
Kluisbergen blijft bij hun eerder genomen beslissing om te werken met een verdeelsleutel. Om te 
komen tot een oplossing wordt bijkomende informatie opgevraagd. Dit punt wordt uitgesteld. 
 
De coördinator interventies vervoegt de zitting om toelichting te geven bij punt 8.  Hij verlaat de 
zitting na het geven van alle toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 
 
Burgemeester van Kruishoutem verlaat de zitting. 

 
8. Visie DGH: deblokkeren  investeringsmogelijkheden – bespreking 

Een globale visie wordt gegeven door de coördinator interventies. Door een eerdere beslissing van 
het Zonecollege is er een investeringsstop voor DGH waardoor er geen materiaal is opgenomen in de 
investeringstabel. Momenteel dringt zich de noodzaak op om een ambulance aan te kopen voor post 
Herzele. Het Zonecollege gaat akkoord met de aankoop mits het budget voorzien is binnen de 
begrotingskredieten. 
 
Burgemeester van Brakel verlaat de zitting. 
 

9. Aankoop divers rollend materieel brandweer - multifunctionele autopomp post Herzele. 
Gunning. 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van divers rollend 
materieel brandweer - multifunctionele autopomp post Herzele” via de federale opdrachtencentrale. 
De opdracht wordt gegund aan Vanassche FFE NV, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 225.327,95 euro excl. btw of 272.646,82 euro incl. 21 % btw 
op basis van het bestek met nummer II/MAT/A26-284-11 perceel 1. 
 

10. Aankoop divers handgereedschap - warmtebeeldcamera’s. Goedkeuring starten procedure en 
lijst uit te nodigen firma’s. 
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De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht "Aankoop divers 
handgereedschap - warmtebeeldcamera's" wordt opgestart. Volgende firma’s worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:  
- Fire Technics NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende 
- MSA Belgium BVBA, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier 
- Vanassche Firefighting, Brugsesteenweg 8 te 8531 Hulste 

 
11. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen - groot onderhoud en nazicht 

ladderwagen Kluisbergen. Gunning. 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht "Buitengewoon onderhoud 
speciale en andere voertuigen - groot onderhoud en nazicht ladderwagen post Kluisbergen" 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. De opdracht “Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen - groot 
onderhoud en nazicht ladderwagen post Kluisbergen” wordt gegund aan de firma Somati Vehicles, 
Industrielaan 17A te 9320 Erembodgem tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 15.050,00 euro 
excl. btw of 18.210,50 euro incl. 21 % btw. 

 
12. Aankoop divers rollend materieel - signalisatievoertuig post Kruishoutem. Gunning. 

Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop divers rollend 
materiaal - signalisatievoertuig post Kruishoutem” via de federale opdrachtencentrale. De opdracht 
wordt gegund aan Fire Technics NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 57.090,91 euro excl. btw of 69.080,00 euro incl. 21 % btw op basis van het 
bestek met nummer II/MAT/A29-271-10. 
 
Burgemeester van Brakel vervoegt opnieuw de zitting. 
 

13. Volmacht handtekening Voorzitter en Zonecommandant in functie van opleidingen. 
Het Zonecollege beslist om aan het diensthoofd personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen een handtekendelegatie toe te staan voor inschrijvingen van opleidingen in naam van de 
voorzitter en de zonecommandant. 
 
Burgemeester van Herzele verlaat de vergadering 
 

14. Varia :  
- De functie van Zonecommandant wordt van 10 tem 24 mei waargenomen door Maj. Pauwels 
Willy wegens verlof van de 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. 

 

Het Zonecollege vergadert in zitting op 2 juni 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van Oudenaarde. 

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

 

Oudenaarde, 28 april 2017. 

De wnd. Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Nathalie Hendrickx, Stafmedewerker Luc Dupont, Burgemeester 


