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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

2 JUNI 2017  
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen 
 

Aanwezig : 
 

Luc Dupont, Voorzitter, 
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter 
Jozef Browaeys, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Lieven Latoir, Joop Verzele, 

Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Luc Vander Meeren, Joris Nachtergaele, Johan Van Tittelboom, Karen De 
Colfmacker, 

Afwezig : Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter 
 
 

 
 
 
 

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
d.d. 28/04/2017 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 28/04/2017 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd 
mits aanpassing van de derde alinea van agendapunt 2 van de openbare zitting :  
      “- 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.” .     

 
2. Mededelingen  

- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 21/03/17 
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad en Zonecollege in zitting van 
24/03/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur kennis zonder 
opmerkingen. 

- Brief dd. 6/05/2017 van Dhr. Marc Vande Velde, zonecommandant van de hulpverleningszone 
Waasland, aan de gouverneur betreffende de toekomst van de Civiele Bescherming.  De 
Zoneraad onderschrijft de brief, met uitzondering van de vraag om de zones de taken van de 
Civiele Bescherming op zich te laten nemen. 

- Overzicht contingent uren  : een gedetailleerd overzicht werd gegeven waaruit blijkt dat alle 
aangesloten steden en gemeenten voor het dienstjaar 2017 nog over voldoende contingent uren 
beschikken. 

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de vergadering om de punten 3 en 4 van de openbare zitting toe te 
lichten.  
 

3. Vacant verklaren volgens personeelsplan van de functies luitenant-vrijwilliger te begeven bij 
bevordering door verhoging in graad – goedkeuring   
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart volgens personeelsplan de 
functies van luitenant-vrijwilliger vacant, te verdelen over alle posten binnen de zone.  De oproep 
tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de bevordering van luitenant-vrijwilligers te 
vervullen bij wijze van bevordering door verhoging in graad.  
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 
dinsdag 27 juni 2017 of met poststempel ten laatste op 27 juni 2017.  De kandidaturen dienen 

Openbare zitting 
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gericht te worden aan de personeelsdienst van de zone, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 
Oudenaarde.  Bij kandidaatstelling voegt de kandidaat een copy van brevet OFF1. 
 
   

4. Vacant verklaren 1 functie administratief medewerker algemene administratie (C1-C3) voor 
een bepaalde tijd – goedkeuring    
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart de functie van administratief 
bediende (C1-C3) open voor een bepaalde tijd van 6 maanden, met mogelijke verlenging.  De 
oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwijzing van een administratief 
bediende te vervullen bij wijze van aanwervingsprocedure. 
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 
datum poststempel ten laatste op 11 juli 2017.  De kandidaturen dienen gericht aan de heer Jeroen 
Vanderstraeten, diensthoofd personeel.  Bij de kandidaatstelling voegt de kandidaat de titels en 
verdiensten die hij/zij meent te kunnen doen gelden om de betrekking te verkrijgen. 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van twee jaar. 
 

5. Toetreding tot Netwerk Brandweer – goedkeuring 
De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen sluit, onder de voorwaarde dat alle hulpverleningszones in 
Vlaanderen, de Brusselse brandweer en VVSG aansluiten, aan bij het Netwerk Brandweer, 
Paviljoenstraat 9 te 1030 Brussel.  Het jaarlijks lidgeld, vastgesteld op 7.500 EUR, verhoogd met een 
bedrag van 0,075 EUR per inwoner en aangepast aan de consumptieprijsindex, wordt verrekend op de 
begroting van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen conform het vooropgestelde groeiscenario, 
enkel het forfaitair bedrag in 2017, volledig vanaf 2018 (plus indexering). 
De zoneraadsbeslissing van 23 december 2015 betreffende aansluiting van de HVZ Vlaamse Ardennen 
bij de VVSG afdeling Hulpverleningszones wordt opgeheven. 
De Zoneraad draagt geen kandidaat-bureaulid voor om te zetelen in de Brandweerraad. 
 

6. Varia 
- Er werden geen variapunten geformuleerd. 

 
 

 

 
 

1. Mededelingen 
- Brief van Dhr. Jan Briers, Gouverneur Oost-Vlaanderen, d.d. 28/04/17 betreffende het 

administratief toezicht van de door de Zoneraad in zitting van 24/02/2017 genomen besluiten : 
de gouverneur neemt akte en wijst erop dat een personeelslid niet eerder in dienst kan treden 
dan de dag van de benoeming, enkel in geval van hoogdringendheid dient de daartoe voorziene 
procedure gevolgd te worden.  Verder wordt verwezen naar het principe van vergelijkend 
examen waarbij de kandidaten in volgorde van rangschikking benoemd worden.  Een 
benoeming uitstellen om administratieve redenen kan aanstootgevend zijn indien een hoger 
gerangschikte kandidaat een benoeming hierdoor niet zou kunnen opnemen. 
De Zoneraad beslist om de eerste zin van artikel 2 van punt 2 van de niet-openbare zitting van 
24/02/2017, toelating tot de aanwervingsstage van stagiair-hulpverleners/ambulanciers, aan te 
passen als volgt : “Volgende persoon wordt met ingang van 24 februari 2017 toegelaten tot de 
aanwervingsstage van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger :” 

Het diensthoofd personeel vervoegt de vergadering om de punten 2 tot en met 6 van de niet-openbare 
zitting toe te lichten. Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad 
beraadslaagt. 

 

2. Ontslag stagiair-brandweerman-vrijwilliger – brandweerpost Herzele  
Aan een stagiair-brandweerman-vrijwilliger van de  brandweerpost Herzele wordt op zijn vraag 
ontslag verleend uit zijn functie van stagiair-brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 1 juli 
2017. 
 

Niet openbare zitting 
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3. Vroegtijdig stopzetten opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – 
goedkeuring  
Dit agendapunt wordt geschrapt. 
 

4. Bevestiging van acht sergeant-vrijwilligers na bevordering door verhoging in graad – 
goedkeuring  
De Zoneraad bevestigt acht personen in de functie van sergeant-vrijwilliger met ingang van 2 juni 
2017. 
 

5. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 30 brandweerman-vrijwilligers – 
goedkeuring  
De jury voor de selectieprocedure van 30 brandweerman-vrijwilligers van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit 3 interne juryleden en één extern jurylid.   
 

6. Ouderschapsverlof statutair administratief stafmedewerker - goedkeuring  
De Zoneraad kent een ouderschapsverlof toe aan een statutair administratief stafmedewerker in de 
vorm vermindering van prestaties tot 4/5 van de voltijdse betrekking.  De vermindering van 
prestaties met 1/5 VTE zal opgenomen worden in een volledige dag, te bepalen na wederzijds 
akkoord met de zonecommandant.   
Het ouderschapsverlof in de vorm van vermindering van prestaties wordt voor een periode van 15 
maanden toegekend vanaf 1 september 2017, eindigend op 30 november 2018. 
 

7. 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 30 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, 2 juni 2017. 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN  

2 JUNI 2017  
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen 
 

Aanwezig : 
 

Luc Dupont, Voorzitter, 
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter 
Jozef Browaeys, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Lieven Latoir, Joop Verzele, 

Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Luc Vander Meeren, Joris Nachtergaele, Johan Van Tittelboom, Karen De 
Colfmacker, 

Afwezig : Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter 
 

Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 28/04/2017 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
28/04/2017 wordt goedgekeurd. 
 

2. Toetreding tot Netwerk Brandweer - bespreking 
Het Zonecollege bespreekt het voorstel tot toetreding bij het Netwerk Brandweer.  Het Netwerk 
Brandweer wordt op heden opgestart door de 20 Vlaamse hulpverleningszones, de Brusselse 
brandweer (Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp) en 
VVSG om een antwoord te bieden op de behoefte van een nieuwe bovenlokale structuur als gevolg 
van de gewijzigde organisatievorm van de brandweer. 
De te nemen financiële engagementen voor de hulpverleningszone en toekomstige structuur van het 
netwerk werden besproken.  De aansluiting van de HVZ Vlaamse Ardennen bij de VVSG afdeling 
Hulpverleningszones,  goedgekeurd door de Zoneraad op 23 december 2015, kan opgeheven worden.  
Het Zonecollege stelt voor om het voorstel tot toetreding bij het Netwerk Brandweer ter goedkeuring 
voor te leggen aan de Zoneraad, onder de voorwaarde dat alle hulpverleningszones in Vlaanderen, de 
Brusselse brandweer en VVSG aansluiten. 
 

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 na de zoneraadszittingen met dezelfde aanwezigen vervolgens 
verdergezet. 

 
 

4. Mededelingen 
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 21/04/17 

betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 24/02/2017 
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur akte zonder opmerkingen. 

- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 21/04/17 
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 24/03/2017 
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur akte zonder opmerkingen. 
 

5. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 2/06/2017 : 
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Dienstjaar 2016 
Lijst (nr.) Totaal lijst    
2016/82 17.364,04 €    
2016/83  322,85 €    

Dienstjaar 2017 
Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2017/25 200,00 €  2017/30 7.106,26 € 
2017/26 58.022,26 €  2017/31 1.154,74 € 
2017/27 2.013,15 €  2017/32 18.996,82 € 
2017/28 5.835,42 €  2017/33 26.799,08 € 
2017/29 38.246,15 €    

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting 
om er één geheel mee te vormen. 
 

6. 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 30/05/2017 met totaalbedrag van 74.856,03 €. 
 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting 
om er één geheel mee te vormen.  Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen en buitengewone 
uitgaven ten bedrage minstens van 2.000 euro werden gemotiveerd toegelicht. 

 
7. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/31 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 2017/31 voor een totaal bedrag van 3.419,32 € 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. 
 

8. Betwisting Beton Express NV 2004684 dd. 31/12/2016    
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2004684, op naam van de firma Beton Express 
NV, Minister Tacklaan 35-37/4B te 8500 Kortrijk, omtrent een interventie betreffende het reinigen van 
het wegdek ontvankelijk, doch ongegrond is. De betreffende straat van de plaats van de interventie 
blijkt een gekende sluipweg te zijn.  
 

9. Betwisting Cosijns Wesley 2004354 dd. 17/09/2016   
Het Zonecollege stelt haar beslissing uit betreffende de betwisting van de factuur 2004354, op naam 
van Cosijns Wesley, Assestraat 50 A te 9550 Herzele, omtrent een interventie betreffende het reinigen 
van het wegdek.  Een copy van het procesverbaal met nr. OU.93.L5.414012/2016, opgemaakt door de 
Lokale Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem, zal opgevraagd worden.  
 

Het diensthoofd personeel vervoegt de vergadering om de punten 10 en 11 toe te lichten. Hij verlaat de 
zitting na het geven van alle toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
De Burgemeester van Kruishoutem verlaat de zitting. 

 
10. Resultaten selectieprocedure van een preventionist - kennisname   

Het Zonecollege neemt kennis van de resultaten van de selectieprocedure van een preventionist.  Bij 
de selectie werden geen geselecteerde kandidaten weerhouden.        
 

11. Aanpassing statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen – bespreking   
Het Zonecollege stelt voor om de functie  preventionist in te vullen door een B-niveau en het statuut 
in die zin aan te vullen.         
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12. Aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en 

ambulancepersoneel dat geen brandweerman is van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
– kennisname stand van zaken   
Het Zonecollege neemt kennis van de stand van zaken betreffende het ontwerp van aanpassing van  de 
aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en ambulancepersoneel 
dat geen brandweerman is van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.  Het Zonecollege gaat 
akkoord met de vooropgestelde timing teneinde een definitief ontwerp ter goedkeuring aan de 
Zoneraad te kunnen voorleggen op 30 juni 2017. 
 

13. Kostenverdeling splitsing brandweerkazerne Kluisbergen – bespreking    
Het Zonecollege neemt kennis van de verschillende technische mogelijkheden met betrekking tot de 
uitsplitsing van de nutsvoorzieningen.  De technische uitsplitsingen leiden tot een moeilijke 
eigendomsoverdracht in geval van verkoop.  Een eigendomsoverdracht wanneer er gemeenschappelijk 
gebruik van nutsvoorzieningen zijn is niet mogelijk.  
Het Zonecollege beslist om de brandweerkazerne van Kluisbergen in de toekomst te huren en de 
verbruikskosten voor de nutsvoorzieningen te financieren via een verdeelsleutel. 
 

14. Personeelsfeest - bespreking     
Het Zonecollege gaat akkoord om éénmalig een personeelsfeest voor alle personeelsleden te 
organiseren en hiervoor een budget  van 15.000 € bij begrotingswijziging in de begroting van het 
dienstjaar 2017 te voorzien. 
  

15. Bijdrage deelname brandweerolympiade CTIF Villach Oostenrijk – goedkeuring  
Het Zonecollege keurt een bijlage ten bedrage van 4.000 €, goed voor deelname aan de 
brandweerolympiade CTIF Villach Oostenrijk.  Vijf personeelswagens van de hulpverleningszone 
kunnen gebruikt worden voor het vervoer naar Villach en de verplaatsingen van slaapplaatsen naar de 
trainings- en sportcentra.  De kost voor brandstof en tolwegen zijn te voorzien door de 
vriendenkringen. 
 

16. Facturatie voor preventieve aanwezigheid   
Het Zonecollege vergelijkt de effectieve personeelskostprijs van een preventieve aanwezigheid ten 
opzichte van de tarieven zoals voorzien in het retributiereglement.  Het Zonecollege is akkoord om 
voor preventieve opdrachten steeds het dagtarief aan te nemen.  Een ontwerp van aanpassing van het 
retributiereglement zal opgemaakt worden en ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende zitting 
van de Zoneraad. 

 

17. 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 30 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, 2 juni 2017. 

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

 


