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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

22 SEPTEMBER 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, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet : 
Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Johan Van 
Tittelboom, Jenne De Potter 

Afwezig :  
 
 
 
 

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  
d.d. 25/08/2017 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 25/08/2017 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.     

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de vergadering om punt 2 van de openbare zitting toe te lichten. 
 
2. Mededelingen  

- Mailbericht van Dhr. Ivo Brisaert, Attaché Juridische Directie Algemene Directie Civiele 
Veiligheid , d.d. 11/09/17 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in 
openbare zitting van 25/08/2017 genomen besluiten : volgende vragen, opmerkingen en 
oplossingen werden genoteerd : 
• Punt 8: vraag naar een versie met track changes of een overzicht van de wijzigingen die 

gebeurd zijn in de aanvullende bepalingen.  Een antwoord werd op 14/09/2017 verstuurd. 
• Punt 10: het besluit spreekt in de titel en de aanhef over 80 functies, de beslissing gaat over 

60 betrekkingen. Een antwoord met verwijzing naar de motivering in de aanhef werd op 
11/09/2017 verstuurd. 

• Punt 10: de termijn van 30 kalenderdagen tussen de bekendmaking en de uiterste datum van 
inschrijving wordt niet gerespecteerd (zie art. 54, § 1); ook niet bij de vacantverklaring van 
de functie van luitenant op 2/06/2017.  Een antwoord werd op 13/09/2017 verstuurd met de 
melding dat een schriftelijk antwoord van alle mogelijke kandidaten voor de functie’s 
opgevraagd werd.  

   
3. Jaarrekening 2016/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring    

De jaarrekening dienstjaar 2016 van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, zoals opgemaakt 
door de heer Marnic Fort, bijzonder rekenplichtige, wordt vastgesteld en goedgekeurd, met 
onderstaand algemeen begrotings- en boekhoudkundig resultaat op de gewone dienst en de 
buitengewone dienst : 

Begrotingsresultaat 
van het dienstjaar 2016  Boekhoudkundig resultaat 

van het dienstjaar 2016 

Gewone dienst 2.064.342,48  Gewone dienst 2.241.21,34 
Buitengewone dienst 0,00  Buitengewone dienst 1.119.059,92 
TOTAAL 2.064.342,48  TOTAAL 3.360.281,26 

Openbare zitting 
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De jaarrekening 2016 bevat o.a. een interne kredietaanpassing, formulier T en 
kredietoverschrijdingen.  De balans per 31/12/2016, de resultatenrekening per 31/12/2016 en 
bijgevoegde toelichting worden vastgesteld.  
De personeelskosten bedragen 3.887.253,86 euro euro met een uitvoeringsgraad in de begroting is 
92,90%, wat wijst op een (iets) te ruime budgettering.  De verhoogde personeelskredieten, gevraagd 
bij de begrotingswijziging 2016/1, waren dus niet nodig.  Het overschot op de personeelsbegroting 
valt hoger uit dan voorzien (bijna 300.000 euro), maar wordt best genuanceerd in functie van het 
KB opleidingen en erkentelijkheidspremie. 
De werkingskosten bedragen 1.288.217,66 euro.  De uitvoeringsgraad van de werkingskosten in de 
begroting bedraagt 59,95%, wat in eerste instantie de indruk wekt van een ruime mate van “over-
budgettering” van iets meer dan 860.000 euro.  Dit dient echter sterk genuanceerd te worden, gelet 
op het feit dat mogelijke huurlasten voor de onroerende goederen (brandweerkazernes) op de post 
351/126 niet geboekt zijn in deze jaarrekening, aangezien de definitieve overdracht van de roerende 
en onroerende goederen eind 2016 nog niet gefinaliseerd werd.  Dit resulteert in een ongebruikt 
krediet van 624.000 euro op het eigen dienstjaar, en een even groot overschot op vorige dienstjaren 
(waar de desbetreffende kredieten bij begrotingswijziging opnieuw waren ingeschreven ter 
afdekking van het jaar 2015).  Het is nog steeds de bedoeling om het bereikte princiepsakkoord 
hieromtrent, voorgesteld op het toelichtingsmoment met de gemeenten in vergadering van 14 
oktober 2016, definitief af te ronden in 2017.  Daartoe zullen de noodzakelijk kredieten bij 
begrotingswijziging 2017/1 opnieuw voor de jaren 2015-2016 worden ingeschreven.  Na 
uitfiltering hiervan resulteert dit een in “overschot” van iets meer dan 236.000 euro en een 
gecorrigeerde uitvoeringsgraad van 84,5%.  Rekening houdende met een (eveneens gecorrigeerde) 
uitvoeringsgraad van 81,12% in 2015 blijkt dat er nog steeds structurele overschotten in de 
werkingskredieten aanwezig zijn, die bijgevolg na al een eerste analyse en neerwaartse bijsturing 
in de begrotingswijziging 2016/1, verder naar beneden bijgestuurd kunnen worden in de boekjaren 
2017/2018. 
De overdrachten bedragen 89.591,85 euro. De uitvoeringsgraad van de begroting bedraagt 
111,99%, wat dus in een kredietoverschrijding resulteert en mogelijks wijst op een onderschatting 
van deze kredieten bij de opmaak van de begroting. Dit is echter ten onrechte, want bij de 
overdrachten is de voornaamste uitgavepost de verrekening van de ambulancedienst “Oudenaarde 
1”. Deze uitgave is bijzonder moeilijk in te schatten en is bovendien een budgettair neutrale 
operatie, door de verrekening van enerzijds de kosten ten laste genomen door de zone ten gevolge 
het onderhoud aan deze ambulance en anderzijds de inkomsten (die dus ook hoger zijn uitgevallen 
dan voorzien) ten gunste van de zone voortvloeiend uit het ziekenvervoer. 
In het eigen dienstjaar van het boekjaar 2016 werden er voor 1.140.963,83 euro aan investeringen 
gegund.   Een gedetailleerde lijst van die investeringen werd opgenomen in de toelichting. 
De belangrijkste investeringen zijn : 

- Multifunctionele personeelswagen Kluisbergen : 37.991,58 euro (351/743-98) 
- Multifunctionele personeelswagen Ronse : 37.991,58 euro (351/743-98) 
- Uitrusting & inrichting autopomp Brakel : 39.438,34 euro (351/744-51) 
- Interventiekledij : 399.169,32 euro (351/744-51) 
- PBM-aankoop helmen : 49.779,4 euro (351/744-51) 

De financiering van de gewone werking van de zone gebeurt voornamelijk door de toelagen van de 
federale overheid enerzijds en anderzijds via gemeentelijke dotaties.  De federale overheid voorziet 
voor de hulpverleningszones een federale basisdotatie (506.848,20 euro) en een federale 
aanvullende dotatie (1.472.697,42 euro), in totaliteit 1.979.545,62 euro.  Voor het eerst kreeg de 
zone ook een federale toelage voor haar ambulancediensten. Die valt een stuk hoger uit dan 
geraamd, in totaal 174.765 euro (+120.750 euro), weliswaar 134.609,75 euro voor 2016 en nog 
40.155,25 euro voor 2015. 
De gemeentelijke gewone toelagen bedroegen in totaal 4.194.275,16 euro.  Een andere 
(belangrijke) bron van inkomsten (voor bijna 10%) zijn de ontvangsten uit interventies en 
ziekenvervoer.  Deze liggen, ondanks de drastisch bijsturing bij de opmaak van de begroting 2016, 
nog steeds een veel hoger dan begroot (585.000 euro) en bedragen in totaliteit 723.910,62 euro, 
wat een meeropbrengst van iets meer dan 138.910 euro genereert. 
De financiering van het investeringsprogramma gebeurde, conform de afspraak gemaakt tussen de 
financieel beheerders van de desbetreffende gemeenten van de zone in een overleg op 3 oktober 
2014, grotendeels met buitengewone toelagen vanuit de gemeenten (830.648,85 euro eigen 
dienstjaar) en een klein deel uit verkoop van voertuigen.  Anderzijds ontvangt de zone ook nog 
federale investeringssubsidies (200.446,11 euro) voor de aankoop van interventiekledij.  Conform 
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de opmerking van het toezicht in haar brief van 28 april 2016 omtrent de goedkeuring van de 
begroting 2016, is deze federale investeringssubsidie geboekt op “voorgaand dienstjaar”. 
 
Zodoende valt het netto investeringsprogramma van 2016 binnen de gemaakte afspraak  
(= geplafonneerd op netto 1,1 miljoen euro) met de gemeenten. 
 

4. Aankoop bureaumeubilair - desk met ladeblokken - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze 
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2017/028 en de raming voor 
de opdracht “Aankoop bureaumeubilair - desk met ladeblokken”, opgesteld door de CO Interventie.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de technische beschrijving en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  De raming bedraagt 
16.942,15 euro excl. btw of 20.500,00 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht is 
voorzien in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/741-51 en wordt gegund bij wijze van 
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 

5. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - slangenbundels, persslangen en G-force 
straalpijpen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze  
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2017/026 en de raming voor 
de opdracht “Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - slangenbundels, persslangen en 
G-force straalpijpen”, opgesteld door Financiën.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in de technische beschrijving en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten.  De raming bedraagt 19.834,71 euro excl. btw of 24.000,00 euro incl. 21 
% btw.  De uitgave voor deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op artikel 
351/744-51 en wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 

6. Uitrusting & buitengewoon onderhoud gebouwen - noodgroep zonale dispatch post 
Oudenaarde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring wordt verleend aan de technische beschrijving met nr. 2017/027 en de raming voor 
de opdracht “Uitrusting & buitengewoon onderhoud gebouwen - noodgroep zonale dispatch post 
Oudenaarde”, opgesteld door Financiën.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt 24.793,39 euro excl. btw of 30.000,00 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor 
deze opdracht voorzien is in het investeringsbudget van 2017, op artikel 351/724-60 en wordt 
gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 

7. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. CD-MP-OO-40 en de raming voor de opdracht 
“Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers”, 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 
17.355,37 euro excl. btw of 21.000,00 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht zal 
voorzien worden in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/742-53 bij begrotingswijziging 
2017.  De aankoop zal gebeuren via de opdrachtencentrale van de NV A.S.T.R.I.D. 
 

8. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – dispatch - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. CD-MP-OO-40 perceel 6 en de raming voor de 
opdracht “Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - dispatch”, 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 
9.917,36 euro excl. btw of 12.000,00 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht is 
voorzien in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/742-53. De aankoop zal gebeuren via 
de opdrachtencentrale van de NV A.S.T.R.I.D. . 
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9. 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 naar aanwervingsniveau A1a-A3a met volgende 
aanwervingsvoorwaarden :  
- minstens beschikken over een masterdiploma ; 
- in het bezit zijn van een rijbewijs B ; 
- slagen in een aanwervingsexamen ; 
- volgen en slagen van de eerst aangeboden opleiding brevet technicus brandvoorkoming na 

aanwerving. 
 

10. Vacant verklaren functie voltijds contractueel preventionist (A-niveau) – goedkeuring 
De functie van preventionist (A1a-A3a) wordt open verklaard.  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 24 oktober 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. 
 

11. Vacant verklaren één functie luitenant-beroeps te begeven door professionalisering – 
goedkeuring 
De functie van luitenant-beroeps wordt volgens het personeelsplan vacant verklaard.  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 ;  
4° beschikken over een vermelding « voldoende » bij zijn laatste evaluatie ;  
5° voor de professionalisering in de graad van luitenant 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 12 december 2017 of met poststempel ten laatste op 12 december 2017.  De kandidaturen 
dienen gericht te worden naar 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. 
 

12. Varia 
- Er werden geen variapunten geformuleerd. 

 
 

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de vergadering om de punten 2 tot en met 8 van de niet-openbare 
zitting toe te lichten. Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad 
beraadslaagt. 
 

1. Mededelingen 
- Mailbericht van Dhr. Ivo Brisaert, Attaché Juridische Directie Algemene Directie Civiele 

Veiligheid , d.d. 11/09/17 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in 
openbare zitting van 25/08/2017 genomen besluiten : Punt 4: er wordt verwezen naar een 
ontwerp KB betreffende de overgang van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel 
en vice versa.  Dit gaat echter nog om een ontwerp en is dus nog niet van kracht. Tot op heden 
is er geen vereenvoudigde overgang mogelijk van de ene naar de andere personeelscategorie.    
De procedure bestaat nog niet, dus kan ze niet gebruikt worden. Een intrekking van het besluit 
is aangewezen, zodat betrokkene nog wel vrijwillig ambulancier kan blijven tot de start van een 
aanwervings- of overgangsprocedure mogelijk wordt.  De Zoneraad beslist om het besluit 
“Toelating tot de aanwervingsstage van 1 stagiair-brandweerman-vrijwilliger – goedkeuring”, 

Niet openbare zitting 
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genomen op 25/08/2017, in te trekken.  Het intrekkingsbesluit, genomen op 22/09/2017, zal aan 
de FOD overgemaakt worden. 

 
2. Eervol ontslag sergeant-vrijwilliger - post Kluisbergen  

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

3. Ontslag sergeant-vrijwilliger – post Sint-Lievens-Houtem 
Aan een sergeant-vrijwilliger van de post Sint-Lievens-Houtem wordt met ingang van 1 november 
2017 op zijn vraag ontslag verleend uit zijn functie. 

4. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Ronse  
Aan een stagiair-brandweerman-vrijwilliger wordt met ingang van 1 oktober 2017 op zijn vraag 
ontslag verleend uit zijn functie. 

5. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Ronse  
Aan een stagiair-brandweerman-vrijwilliger wordt met ingang van 1 oktober 2017 op zijn vraag 
ontslag verleend uit zijn functie. 

6. Aanstelling van één administratief medewerker algemene administratie (C1-C3) voor een 
bepaalde tijd – goedkeuring  
De Zoneraad stelt een voltijds contractureel administratief medewerker (c1-c3) aan, tijdelijk voor 
6 maand, met ingang van 1 oktober 2017.. 

7. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 60 functies korporaal-vrijwilliger te 
begeven bij bevordering door verhoging in graad – aanpassing  
De jury voor de bevorderingsprocedure tot korporaal-vrijwilliger, zoals vastgesteld op 25 augustus 
2017, wordt aangepast en bestaat uit 5 interne juryleden en 1 extern jurylid. 

8. 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 22 september 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

 

Oudenaarde, 22 september 2017. 

 

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

22 SEPTEMBER 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, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet : 
Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Johan Van 
Tittelboom, Jenne De Potter 

Afwezig :  
 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 25/08/2017 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
25/08/2017 wordt goedgekeurd.   
 

2. Mededelingen 
Er werden geen mededelingen geformuleerd. 

 
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 

Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 22/09/2017 : 
Dienstjaar 2017 

Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2017/55 102.550,34 €  2017/58 31.816,75 € 
2017/56 17.972,03 €  2017/59 27.789,75 € 
2017/57 31.957,70 €    

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 20/09/2017 met totaalbedrag van 34.619,93 € ; 
- lijst met afdrukdatum 20/09/2017 met totaalbedrag van 1.270,50 € ; 
- lijst met afdrukdatum 20/09/2017 met totaalbedrag van 2.299,00 €. 

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 van minstens van 2.000 euro werden gemotiveerd toegelicht. 
 

De bijzondere rekenplichtige vervoegt de zitting. 
 
5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/54 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 2017/54 voor een totaal bedrag van 2.060,41 € inclusief kosten, en 
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verklaart deze uitvoerbaar conform artikel 75§2 van de Wet van 15 mei betreffende de Civiele 
Veiligheid, aangevuld bij Wet van 21 december 2013. 
 

Een medewerker van de dienst financiën vervoegt de zitting. 
 

6. Jaarrekening 2016/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – opname handelingen 
binnen collegebevoegdheden - verificatie en bevestiging    
De jaarrekening 2016 wordt door de bijzondere rekenplichtige toegelicht. 
Elk jaar dient het Zonecollege te verifiëren en te bevestigen dat alle handelingen binnen haar 
bevoegdheden zijn opgenomen in de jaarrekening.  Bijgevolg heeft het Zonecollege geverifieerd of 
alle handelingen binnen haar bevoegdheden zijn opgenomen in de voorgelegde jaarrekening dienstjaar 
2016, opgemaakt door de bijzondere rekenplichtige.  In toepassing van artikel 72 van het KB van 19 
april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, 
bevestigt het Zonecollege dat alle handelingen waarvoor het bevoegd is, na verificatie, correct zijn 
opgenomen in de jaarrekening 2016, opgemaakt door de bijzondere rekenplichtige. 
De jaarrekening 2016 wordt aan de Zoneraad ter goedkeuring voorgelegd. 
 

7. Begrotingswijziging 2017/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – bespreking en 
goedkeuring ontwerp   
Het ontwerp van begrotingswijziging 2017/1 wordt door de bijzondere rekenplichtige toegelicht.   
Enkele verschuivingen zijn nodig om extra investeringen te kunnen realiseren.  Het ontwerp van 
begrotingswijziging 2017/1 wordt op een infovergadering met de aangesloten steden en gemeenten 
verder besproken op 13/10/2017 om 14u in de kazerne van Oudenaarde.  
 

8. Begroting 2018 – bespreking   
Het ontwerp van begroting 2018 wordt door de bijzondere rekenplichtige toegelicht.  Investeringen 
worden gerealiseerd cfr. de afspraken met de aangesloten lokale besturen.  Elke investering blijft 
gefinancierd met een bijzondere toelage vanwege de aangesloten steden en gemeenten. De 
herberekening van de verdeelsleutel voor het dienstjaar 2018 dient nog uitgevoerd te worden.  
De ontwerpbegroting 2018 vertoont opnieuw een positief resultaat op het eigen dienstjaar.  Gelet op 
het reeds bestaande, omvangrijke reservefonds voor de gewone dienst, stelt het Zonecollege voor om 
het overschot op eigen dienstjaar 2018 voor een bedrag van 300.000 euro te laten terugvloeien naar de 
gemeenten door de gewone, gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2018 te verminderen met 
hetzelfde bedrag.  De ontwerpbegroting 2018 wordt op een infovergadering met de aangesloten steden 
en gemeenten verder besproken op 13/10/2017 om 14u in de kazerne van Oudenaarde.  
 

De medewerker van de dienst financiën verlaat de zitting. 
 

9. Schenking voormalige ziekenwagen ‘Oudenaarde 1’ aan een goed doel – bespreking   
Dit punt wordt uitgesteld 
 

10. Toetreding tot de collectieve hospitalisatieverzekering van de Federale Pensioendienst – 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst – bespreking   
Het Zonecollege neemt kennis van het schrijven van 5/09/2017 van de Federale Pensioendienst, 
Gemeenschappelijke Sociale Dienst (GSD), en van AG Insurance, betreffende het raamakkoord voor 
de collectieve hospitalisatieverzekering, via GSD gegund aan AG Insurance.  Het Zonecollege opteert 
om een eigen aanbesteding nog dit jaar op te starten. 
 

11. Beslissing om de zitting van het Zonecollege te schorsen voor een vergadering van de Zoneraad   
De vergadering van het Zonecollege wordt geschorst voor een vergadering van de Zoneraad.  Na de 
vergadering van de Zoneraad wordt de vergadering van het Zonecollege vervolgens verder gezet met 
dezelfde aanwezigen. 
 

De bijzondere rekenplichtige verlaat de zitting. 
 
 
 



Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen                                                 Register beraadslagingen Zonecollege                     
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde                                        Zitting 22 september 2017                     
 

12. Aankoop bureaumeubilair - desk met ladeblokken - goedkeuring starten procedure en lijst uit 
te nodigen firma's    
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop 
bureaumeubilair - desk met ladeblokken” wordt opgestart.  Volgende firma’s worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking : 

- B.M.A. Ergonomics BE, Ninoofsesteenweg 55 te 1760 Roosdaal ; 
- Buren Systems International BV, Adriaen Banckertstraat 16 te NL-3115 JE Schiedam ; 
- Creon BV, Jan Frederik Vlekkeweg 2 te NL-5026 RJ Tilburg ; 
- Brand Control Rooms BV, Duurstedeweg 13 te NL-7418 CK Deventer ; 
- De Klerk Interieurbouw, Bellweg 1 te NL-2627 AW Delft ; 
- Knürr GmbH, Heerbaan 242 te NL-4817 Breda. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op artikel 351/741-51. 
 

13. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - slangenbundels, persslangen en G-force 
straalpijpen - goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's     
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop van 
installaties, machines en uitrustingen - slangenbundels, persslangen en G-force straalpijpen” wordt 
opgestart.  Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking : 

- Vanasche FFE NV, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke ; 
- Fire Technics NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende ; 
- Belgian Fire Safety, Tuinstraat 10 te 8560 Wevelgem ; 
- Varuflex, Drevendaal 32 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op artikel 351/744-51. 
 

14. Uitrusting & buitengewoon onderhoud gebouwen - noodgroep zonale dispatch post Oudenaarde 
- goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's  
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Uitrusting & 
buitengewoon onderhoud gebouwen - noodgroep zonale dispatch post Oudenaarde” wordt opgestart.  
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking : 

- Europower Generators BVBA, Tegelrijstraat 175 te 3850 Nieuwerkerken ; 
- Somati Vehicles, Industrielaan 17A te 9320 Erembodegem ; 
- Vandaele Machinery, Stationsstraat 128 te 8780 Oostrozebeke. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 van de 
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op artikel 351/724-60. 
 

15. Aankoop van installaties, machines en  uitrustingen - uitrusting en inrichting voertuigen – 
gunning   
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van installaties, 
machines en  uitrustingen - uitrusting en inrichting voertuigen” bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, conform artikel 42, §1, 1° d, 42, §1, 
2° en 42, §1, 4° b volgens artikel 42 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten 
en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.  
De opdracht “Aankoop van installaties, machines en  uitrustingen - uitrusting en inrichting voertuigen” 
wordt gegund aan de enige bieder, zijnde Vanassche FFE NV, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 88.992,98 excl. btw of € 107.681,51 incl. 21 % btw. 
De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2017 op artikel 
351/744-51 bij begrotingswijziging 2017. 
 

16. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - gunning   
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van informatica 
en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers” via de opdrachtencentrale van NV A.S.T.R.I.D. .  
De opdracht “Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers” wordt gegund 
aan AEG Belgium, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag 
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van 17.280,45 euro excl. btw of 20.909.35 euro incl. 21 % btw op basis van het bestek met nummer 
CD-MP-OO-40.  De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 
2017 op artikel 351/742-53 bij begrotingswijziging 2017. 

 
17. Varia :  

-  Personeelsfeest : een stand van zaken wordt door het diensthoofd personeel gegeven. Het 
personeelsfeest wordt verder uitgewerkt in 2018. 

 
Een luitenant-vrijwilliger van de post Ronse en de verantwoordelijke van de post Ronse vervoegen de 
zitting. 

 
- Een luitenant-vrijwilliger van de post Ronse legt in bijzijn van het Zonecollege volgende eed af : 
      “ Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de wetten van 

het Belgisch volk.”.  De Voorzitter van het Zonecollege wenst de nieuw aangestelde luitenant-
vrijwilliger een mooie loopbaan bij de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

 

 

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 27 oktober 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 22 september 2017. 

 

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


