LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
30 JUNI 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
Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren, Johan Van Tittelboom,
Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Joris Nachtergaele, Karen De Colfmacker
Afwezig : Lieven Latoir

Openbare zitting

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 2/06/2017 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 2/06/2017 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Mailbericht van Dhr. Ivo Brisaert, Attaché Juridische Directie Algemene Directie Civiele
Veiligheid , d.d. 26/04/17 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in
openbare zitting van 24/03/2017 genomen besluiten : Dhr. Ivo Brisaert neemt kennis met 1
opmerking.
De Zoneraad beslist om bij een eerstvolgende aanpassing van het retributiereglement in artikel
6 de verduidelijking van het feesttarief “op feestdagen” in te voeren.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 2/06/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van
28/04/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur kennis zonder
opmerkingen.
- Mailbericht van Dhr. Ivo Brisaert, Attaché Juridische Directie Algemene Directie Civiele
Veiligheid , d.d. 23/06/17 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in
openbare zitting van 02/06/2017 genomen besluiten. Dhr. Ivo Brisaert vraagt verduidelijking
voor punt 3 “Vacant verklaren volgens personeelsplan van de functies luitenant-vrijwilliger te
begeven bij bevordering door verhoging in graad” :
• volgens het personeelsplan is nog één functie van luitenant-vrijwilliger niet ingevuld; de
vacantverklaring beoogt de invulling ervan.
• de voorwaarde “Belg zijn”, cfr. art. 56, 4° KB 19/04/2014 wordt toegevoegd aan het besluit.
Het diensthoofd personeel geeft toelichting bij agendapunt 3
3. Statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen –
aanpassing
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt het aangepast statuut voor het
administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed. Het functieprofiel
van preventionist werd aangepast. Vier dagen omstandigheidsverlof bij ziekenhuisopname van een
gezinslid wonende onder hetzelfde dak of in de eerste graad worden toegevoegd.
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

Beknopte omschrijving van de genomen besluiten
in de zitting van de Zoneraad op 30 juni 2017

4. Aankoop van niet-rollend materieel en aanvullende elementen - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. II/MAT/A12-303-12 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van niet-rollend materiaal en aanvullende elementen”, opgesteld door de
ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
41.086,86 euro excl. btw of 49.715,10 euro incl. 21 % btw. De aankoop betreft 20
ademhalingstoestellen, 18 bijkomende composiet persluchtflessen en 28 bijkomende
beschermhoezen voor een persluchtfles.
5. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop
interventiekledij - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. II/MAT/A28-328-13 en de raming voor de
opdracht “Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop
interventiekledij”, opgesteld door de federale opdrachtencentrale. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 31.851,23 euro excl. btw of 38.540,00 euro incl. btw.
6. Buitengewoon onderhoud van gebouwen - werken aan kazerne - beveiliging sectionaalpoort
tegen kabelbreuk - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/024 en de raming voor de opdracht
“Buitengewoon onderhoud van gebouwen - werken aan kazerne - Beveiliging sectionaalpoort tegen
kabelbreuk”, opgesteld door de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 26.446,28 euro exclusief btw
of 32.000,00 euro incl. btw.
7. Vacant verklaren functie voltijds contractueel preventionist (B-niveau) – goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart de functie van preventionist
(B-niveau) open. De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwijzing
van een preventionist te vervullen bij wijze van aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop
de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste
op 1 augustus 2017. De kandidaturen dienen gericht aan de heer Jeroen Vanderstareten,
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.
8. Deelname Fire For Life 5 editie 2017 - goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de deelname aan Fire For Life 5 –
editie zaterdag 23 december 2017 (actie Studio Brussel voor goed doel).
9. Varia
- Er werden geen variapunten geformuleerd.
Niet openbare zitting

1. Mededelingen
- Mailbericht van Dhr. Ivo Brisaert, Attaché Juridische Directie Algemene Directie Civiele
Veiligheid , d.d. 26/04/17 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in
niet openbare zitting van 24/03/2017 genomen besluiten : Dhr. Ivo Brisaert neemt kennis met 2
opmerkingen.
De Zoneraad beslist om in de niet openbare zitting van 24/03/2017 volgende aanpassingen
door te voeren :
• Agendapunt 2 : Lidmaatschap 2017 Brandweervereniging Vlaanderen :
Artikel 2 : Het bedrag met vermelding “x” wordt vervangen door “3.502 Euro”
• Agendapunt 8 : Samenstelling van de jury voor de bevorderingsprocedure tot adjudant –
goedkeuring : de naam van het externe jurylid wordt toegevoegd aan het besluit van
24/03/2017.
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- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 2/06/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet openbare zitting van
28/04/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur kennis zonder
opmerkingen.
Het diensthoofd personeel vervoegt de vergadering om de punten 2 tot en met 4 van de niet-openbare
zitting toe te lichten. Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad
beraadslaagt.
2. Toelating tot de aanwervingsstage van 13 stagiair-brandweerman-vrijwilligers – goedkeuring
10 personen worden met ingang van 1 september 2017 toegelaten tot de aanwervingsstage van
stagiair-brandweerman-vrijwilliger.
3. Aanstelling 2 sergeant-vrijwilligers post Sint-Lievens-Houtem voor het uitoefenen van een
hoger ambt – verlenging
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verlengt de aanstelling 2 sergeantvrijwilligers post Sint-Lievens-Houtem voor het uitoefenen van een hoger ambt. Deze verlenging
gaat voor een periode van 6 maand in vanaf 1 juli 2017 en kan beëindigd worden op het moment
dat er een effectieve sergeant wordt aangesteld.
4. Samenstelling selectiecommissie voor aanwerving van 1 functie administratief medewerker
algemene administratie (C1-C3) voor een bepaalde tijd – goedkeuring
De jury voor de selectieprocedure van één administratief bediende wordt vastgesteld en bestaat uit
1 extern jurylid en 3 interne juryleden.
5. 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 augustus 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Volgende wijzigingen in het schema van de zoneraadszittingen werden reeds doorgevoerd :
- de zitting van 28 juli 2017 wordt geannuleerd.
Oudenaarde, 30 juni 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
30 JUNI 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
Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren, Johan Van Tittelboom,
Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Joris Nachtergaele, Karen De Colfmacker
Afwezig : Lieven Latoir
Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 2/06/2017 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
2/06/2017 wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 2/06/17
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 28/04/2017
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.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 23/06/17
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 2/06/2017
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur akte zonder opmerkingen.
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 30/06/2017 :
Dienstjaar 2017
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/34
29.902,58 €
2017/38
39.812,63 €
2017/35
42.407,84 €
2017/39
278,90 €
2017/36
1.388.829,68 €
2017/40
560,75 €
2017/37
20.748,73 €
Dienstjaar 2016 mandaatjaar 2017
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/41
1.288,69 €
2017/42
1.249,14 €
Dienstjaar 2017
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/43
112.812,74 €
2017/44
302,95 €
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 2017 :
- lijst met afdrukdatum 28/06/2017 met totaalbedrag van 16.726,35 €.
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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.
5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/35 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 2017/35 voor een totaal bedrag van 956,82 € 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.
De bijzondere rekenplichtige vervoegt de zitting
6.

Interne kredietaanpassing 1, 2, 3 en 4 voor het dienstjaar 2016 – goedkeuring
De uitgavenkredieten in een begroting mogen slechts beperkt worden gebruikt voor het door de
begroting vooropgestelde doel. Voor de uitgaven van de gewone dienst geldt de beperking waarvan
sprake in het eerste lid voor het geheel van de kredieten die dezelfde functionele code dragen, beperkt
tot de eerste drie cijfers, én die behoren tot dezelfde economische groepen. Concreet betekent dit
binnen een hulpverleningszone dat het Zonecollege bevoegd is om verschuivingen van kredieten
tussen begrotingsposten goed te keuren, weliswaar beperkt binnen de groepen personeelskosten,
werkingskosten, overdrachten en schuld. Dergelijke “interne kredietaanpassing” is dus budgettair
neutraal en heeft geen enkele financiële impact.
In functie van de opmaak van de jaarrekening 2016 zijn finaal een aantal verschuivingen over diverse
begrotingsposten opgenomen in de “interne kredietaanpassing 1, 2, 3 en 4 van het dienstjaar 2016”,
teneinde kredietoverschrijdingen op een aantal begrotingsposten te neutraliseren.
In toepassing van artikel 10 van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones, keurt het Zonecollege de “interne kredietaanpassing 1, 2, 3
en 4 van het dienstjaar 2016” goed.

7. Formulier T : Lijst van de over te dragen kredieten en vastleggingen dienstjaar 2016 cfr art. 67
pt.7° KB Boekhouding – vaststelling
Bij het afsluiten van een dienstjaar zijn er steeds begrotingsposten bezwaard met regelmatig en
werkelijk aangegane verbintenissen tegenover schuldeisers van de zone. Dat kredietgedeelte, nodig
om de uitgave te kunnen vereffenen, dient te worden overgeschreven naar het volgende dienstjaar.
Conform artikel 93§2 van de wet van 15 mei van 2007 betreffende de civiele veiligheid, dient dit te
gebeuren door middel van een beslissing van het Zonecollege. Concreet betekent dit dat alle kredieten
en vastleggingen, voor contracten en bestellingen waarvan de factuur op het einde van het dienstjaar
nog niet is ontvangen, worden overgedragen naar het volgende dienstjaar. Dit is het zogenaamde
“formulier T”. Deze lijst dient toegevoegd te worden bij de jaarrekening over het afgesloten dienstjaar.
Voor het dienstjaar 2016 bedraagt het algemeen totaal van de over te dragen vastleggingen op de
gewone dienst 176.878,86 euro. Voor het dienstjaar 2016 bedraagt het algemeen totaal van de over te
dragen vastleggingen op de buitengewone dienst 1.119.059,92 euro.
In toepassing van artikel 67, punt 7 van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de hulpverleningszones, stelt het Zonecollege de in kolom I opgenomen
bedragen van het formulier T voor het dienstjaar 2016 vast.
8. Jaarrekening 2016/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – opname handelingen
binnen collegebevoegdheden - verificatie en bevestiging
Het Zonecollege bespreekt de ontwerpjaarrekening 2016, inclusief begrotingsrekening,
begrotingsresultaat,
boekhoudkundig
resultaat,
interne
kredietaanpassing
2016,
kredietoverschrijdingen, balans, formulier T en kastoestand op 31/12/2016. De ontwerpjaarrekening
2016 wordt ter goedkeuring aan de Zoneraad op de eerstvolgende zitting voorgelegd.
Het Zonecollege overweegt om vanaf 2018 een externe controle te laten uitvoeren.
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9. Begrotingswijziging 2017/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – bespreking
Het Zonecollege bespreekt de begrotingswijziging 2017/1. Het betreffen voornamelijk technische
budgettair neutrale wijzigingen in de buitengewone dienst. De begrotingswijziging 2017/1 wordt in
functie van de noodzaak ter goedkeuring aan de Zoneraad voorgelegd.
De bijzondere rekenplichtige verlaat de zitting.
10. Openbare verkoop afgeschreven materiaal en voertuigen – toewijs
Het Zonecollege wijst volgend materiaal toe :
- lichte autopomp Mercedes met Zieglerpomp en tank 800 liter Brakel (BJ 1988), gekeurd tot
09/2017, chassisnummer WDB67402115370425 aan BVBA Schellaert Metals, Heesterstraat 17 te
8582 Avelgem, tegen het aanbod van € 550,00 ;
- lichte autopomp Renault Vanassche Ziegler Kluisbergen (BJ 1990), gekeurd tot 18/03/2017
chassisnummer FV6JN1E2400010976, aan BVBA Schellaert Metals, Heesterstraat 17 te 8582
Avelgem, tegen het aanbod van € 1.050,00 ;
- logistiek voertuig Citroen Jumper van Ronse (BJ 1996), gekeurd tot 03/2017, chassisnummer
VF7231B5215229156 aan Buyl Sander, Wodecqstraat 25 te 9600 Ronse, tegen het aanbod van €
1.001,00 ;
- VW TARO 4x4 (BJ 1996) post Kluisbergen, gekeurd tot 12/02/2018, chassisnummer
WV2ZZZ7AN9500110(01) aan Cantaert Hendrik, Korenbloemstraat 8 te 9620 Zottegem, tegen het
aanbod van € 2.776,00 ;
- twee werkende Zieglerpompen op aanhangwagen van de jaren 1970-1975 wordt toegewezen aan
Lampaert Alain, Korenbloemstraat 4 te 9620 Zottegem, tegen het aanbod van € 921,00 ;
- drie defecte kelderpompen Rosenbauer van de jaren 1980-1985 worden toegewezen aan Lampaert
Alain, Korenbloemstraat 4 te 9620 Zottegem, tegen het aanbod van € € 39,00 ;
- twee werkende bluspompen Landuyt van de jaren 1950 worden toegewezen aan Lampaert Alain,
Korenbloemstraat 4 te 9620 Zottegem, tegen het aanbod van € 621,00 ;
- aanhangwagen met handrem post Ronse, banden in orde, wordt toegewezen aan Degand Gary, Rue
Pont De Pierre 17 te 7912 Dergneau, tegen het aanbod van € 50,00.
Volgend materiaal wordt aan niemand toegewezen vermits er geen enkel bod is binnengekomen :
- 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.
11. Aankoop divers handgereedschap - warmtebeeldcamera's – gunning
De opdracht “Aankoop divers handgereedschap - warmtebeeldcamera's” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder, zijnde Fire Technics NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende, tegen
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 20.280,00 euro excl. btw of 24.538,80 euro incl. 21 % btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op artikel 351/744-51.
12. Aankoop van niet-rollend materieel en aanvullende elementen – gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van niet rollend
materieel en aanvullende elementen” via de federale opdrachtencentrale. De opdracht “Aankoop van
niet-rollend materieel en aanvullende elementen” wordt gegund aan Dräger Safety Belgium SA, Heide
10 te 1780 Wemmel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 41.086,86 euro excl. btw of
49.715,10 euro incl. 21 % btw op basis van het bestek met nummer II/MAT/A12-303-12.
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13. Buitengewoon onderhoud van gebouwen - werken aan kazerne - beveiliging sectionaalpoort
tegen kabelbreuk - goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht "Buitengewoon onderhoud van
gebouwen - werken aan kazerne - beveiliging sectionaalpoort tegen kabelbreuk" wordt opgestart.
Volgende firma’s uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure :
- Nassau Door – Westerring ,13 – 9700 Oudenaarde
- RVR Poorten – Gaverstraat, 222 – 9500 Geraardsbergen
- Belgische Poorten Service – Karnemelkstraat, 24P5 - 9060 Zelzate
- Devokon – Klein Frankrijkstraat, 1 – 9600 Ronse
- Assa Abloy Entrance Systems Belux - Gontrode Heirweg 192 – 9090 Melle.
- Idem Poorten - Westerring 33 – 9700 Oudenaarde.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 26.446,28 euro exclusief btw of 32.000,00 euro
inclusief 21 % btw.
14. Aankoop, onderhoud en huur werkkledij - aankoop brandvrije onderkledij, zonale aankoop alle
manschappen - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en starten procedure
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop, onderhoud en huur werkkledij
- aankoop brandvrije onderkledij, zonale aankoop alle manschappen”. De raming bedraagt 14.462,81
euro excl. btw of 17.500,00 euro incl. btw euro incl. btw.
15. Aankoop, onderhoud en huur werkkledij - aankoop interventiehandschoenen - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. II/MAT/A12-283-11 en de raming voor de
opdracht “Aankoop, onderhoud en huur werkkledij - aankoop interventiehandschoenen”, opgesteld
door de federale opdrachtencentrale. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming
bedraagt 9.917,36 euro excl. btw of 12.000,00 euro incl. btw. . De opdracht zal gebeuren via de federale
opdrachtencentrale.
16. Verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen (E.D.T.C.) goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/022 en de raming voor de opdracht
“Verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen (E.D.T.C.)”,
opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 58.884,30 euro excl. btw of 74.250,00 euro incl. btw. De
opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De
rapporten en facturatie dienen digitaal aangeleverd te worden.
De burgemeester van Herzele verlaat de zitting.
17. Personeelsfeest - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2017/023 en de raming voor de
opdracht “Personeelsfeest”. De raming bedraagt 12.396,70 euro excl. btw of 15.000,00 euro incl. 21%
btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
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18. Aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en
ambulancepersoneel dat geen brandweerman is van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
– bespreking
Het Zonecollege bespreekt het ontwerp van aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het
operationeel personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is van de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen. Het ontwerp wordt ter goedkeuring aan de Zoneraad op de eerstvolgende zitting
voorgelegd.
De operationele stafmedewerker vervoegt de zitting om toelichting te geven bij agendapunt 19.
19. Risico-analyse – bespreking
Het Zonecollege neemt kennis van de resultaten van een risico-analyse binnen de zone. De risicoanalyse bestaat uit een visualisatie :
- van de zone met of zonder interzonale posten ;
- woonplaats van het operationeel personeel ;
- van objecten buiten normtijd ;
- van het SAH – uitrukgebied ;
- van speciale objecten, bv rusthuizen ;
- van vitale straten voor de brandweer.
20. BPA roadshow - evaluatie
Het Zonecollege neemt kennis van de evaluatie van de BPA roadshow in de aangesloten steden en
gemeenten met een infosessie rond brandveilig leven. De opkomst van geïntereseerden was eerder
beperkt. Alle ideeën om een hogere opkomst in de toekomst te verkrijgen zijn welkom.
21. Varia :
- Brief Stichting Brandwonden dd. 8/06/2017 – verkoop rookmelder via de steden en gemeenten : het
Zonecollege ondersteunt het initiatief.
- Een grootschalige multidisciplinaire brandweeroefening werd op 29/06/2017 gehouden in het
bedrijf EOC te Oudenaarde.
- De burgemeester van Wortegem-Petegem laat zich verontschuldigen voor de zitting van 25 augustus
2017. Begin augustus wordt aan het Zonecollege navraag gedaan op de haalbaarheid van de
zitting van 25 augustus 2017.
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 augustus 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Volgende wijzigingen in het schema van de zonecollegezittingen werden reeds doorgevoerd :
- de zitting van 28 juli 2017 wordt geannuleerd.
Oudenaarde, 30 juni 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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