LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
27 OKTOBER 2017
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig : Luc Dupont, Voorzitter,
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut, Lieven Latoir, Luc Vander Meeren :
Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Joop Verzele, Philippe Willequet, Jenne De Potter, Joris Nachtergaele, Jozef Browaeys
Afwezig : Johan Van Tittelboom
Openbare zitting

De bijzondere rekenplichtige geeft toelichting bij de punten 3 en 4.
1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 22/09/2017 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 22/09/2017 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 25/09/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van
25/08/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis
zonder opmerkingen.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 19/10/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van
22/09/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis
zonder opmerkingen.
3. Begrotingswijziging 2017/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring
Bij de opmaak van de begrotingswijziging 2017/1 werd rekening gehouden met de afspraken van
de informatievergadering organiseert op 13 oktober 2017 ten behoeve van de aangesloten steden
en gemeenten.
Met betrekking tot de personeelskosten is deze begrotingswijziging voornamelijk een technische
wijziging, waarin voorziene kredieten worden aangepast, gebaseerd op de reeds geboekte
loonbestanden en op eigen extrapolaties voor het volledige boekjaar. Deze verschuivingen zijn
budgettair neutraal en hebben dus geen financiële impact. Op vorig dienstjaar zijn de kredieten
ingeschreven op basis van de standopgave.
In het boekjaar 2016 waren nog steeds structurele overschotten aanwezig in de werkingskredieten.
Na een eerste analyse en neerwaartse bijsturing in de begrotingswijziging 2016/1, kunnen deze nu
verder naar beneden bijgestuurd worden in de boekjaren 2017/2018. De werkingskosten werden
bijgevolg fors bijgestuurd (- 102.625 euro), met als doel een maximale marge van 7 % op de
rekeningcijfers 2016 te bekomen.
De definitieve overdracht van de onroerende goederen was eind 2016 nog niet gefinaliseerd. Dit
resulteerde bij de jaarrekening 2016 in een nog ongebruikt krediet van 624.000 euro op het eigen
dienstjaar, en een even groot overschot op vorige dienstjaren (en bijgevolg in een “fictief” overschot
van 1,248 miljoen euro). Het is nog steeds de bedoeling om het bereikte princiepsakkoord
hieromtrent, voorgesteld op het toelichtingsmoment met de gemeenten in vergadering van 14
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oktober 2016, definitief af te ronden in 2017. Daartoe zijn de noodzakelijk kredieten bij deze
begrotingswijziging 2017/1 opnieuw voor de jaren 2015-2016 ingeschreven op vorige dienstjaren.
Bij de overdrachten passen we, op basis van de jaarrekening 2016, de verrekening van de
ambulancedienst ‘Oudenaarde 1’ aan (+ 14.000 euro) waarbij de zone een bijdrage (80.000 euro)
in de werkingskosten dient ten laste te nemen.
In afspraak met de aangesloten lokale besturen werd het investeringsprogramma 2017 opgetrokken
naar 1.250.000 euro. Op vraag van de zone werd dit opgetrokken naar 1.400.000 euro. Dit leidt
tot een aantal schrappingen en/of aanpassingen van voorziene investeringen, waardoor er
budgettaire ruimte is om een aantal nieuwe investeringen op te nemen of bestaande bij te sturen.
Het algemeen resultaat (boni) van de jaarrekening 2016, zijnde 2.064.342 euro, werd ingeschreven.
Dit ruime overschot op de gewone werking heeft tot gevolg dat het reeds aangelegde reservefonds
fors verder stijgt (met 1.108.303 euro). Het reservefonds zal op het einde van het jaar 2017
aangegroeid zijn tot 2.069.380 euro.
Daarnaast gebeurt de financiering van de gewone werking van de zone voornamelijk door de
toelagen van de federale overheid enerzijds en anderzijds via gemeentelijke dotaties. De federale
basisdotatie (506.848) euro en de federale aanvullende dotatie (1.540.683 euro) blijven
ongewijzigd.
De inkomsten uit interventies en ziekenvervoer worden verder verhoogd. Er kan in principe
worden geconcludeerd dat het hier gaat over “structurele” ontvangsten, die als basis kunnen dienen
bij de begrotingsopmaak voor de komende jaren, al blijft de nodige voorzichtigheid geboden.
Bijgevolg wordt in de wijziging de raming van deze ontvangsten op basis van de rekeningcijfers
2015-2016 verder opgetrokken naar 700.000 euro.
Ook de federale toelage die de zone ontvangt voor haar ambulancediensten, wordt verhoogd op
basis van de meest recente raming die de zone daaromtrent heeft ontvangen (146.400 euro).
Het gevolg is dat de gemeentelijke gewone toelagen ongewijzigd blijven.
De financiering van het investeringsprogramma gebeurt nog steeds, conform de afspraak gemaakt
tussen de financieel beheerders van de desbetreffende gemeenten van de zone in een overleg op 14
oktober 2016, volledig met buitengewone toelagen vanuit de gemeenten.
Het verhoogde investeringsprogramma heeft echter geen budgettaire impact voor de gemeenten.
De verhoging (150.000 euro) wordt gefinancierd met de beschikbare resttoelagen van 2016.
In afspraak met de gemeenten was de beschikbare investeringsenveloppe voor 2016 geplafonneerd
op netto 1,1 miljoen euro, maar er is daarvan slechts effectief 950.000 euro aangewend ter
financiering van investeringen (zijnde 100.000 euro op vorig dienstjaar en 850.000 euro op eigen
dienstjaar). De gemeenten zijn akkoord om ook de resterende enveloppe van 150.000 euro vrij te
geven voor bijkomende investeringen in 2017. Dit alles resulteert in een sluitende
begrotingswijziging 2017, zowel op de gewone als op de buitengewone dienst.
De zone blijft tot op vandaag schuldenvrij.
De begrotingswijziging 2017/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt goedgekeurd.
4. Begroting 2018 – goedkeuring
Bij de opmaak van de begroting 2018 werd rekening gehouden met de afspraken van de
informatievergadering organiseert op 13 oktober 2017 ten behoeve van de aangesloten steden en
gemeenten.
De personeelsbegroting is opgesteld door de weddecentrale Schaubroeck, vertrekkend van de
bestaande personeelsbezetting. Bijkomend is de aanwerving voorzien van een coördinator VTO
(Vorming Training Opleiding) in de graad van luitenant en een hoofdcoördinator vanaf 1 januari
2018. Er werd ook rekening gehouden met de aanwerving van 20 nieuwe stagiairbrandweermannen. Er werd ook rekening gehouden met de stijgende opleidingskost van 6u per
brandweerman en de verplichte evaluaties voor alle operationeel personeel. Er wordt in 2018 door
het Planbureau geen indexering van de lonen vooropgesteld, bijgevolg werd dit dus ook niet
voorzien in deze begroting. De zone wenst bij gebrek aan meerwaarde geen gebruik te maken van
de mogelijkheid om suffixen toe te voegen aan de economische codes. Conform artikel 41,§2 van
het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones betreft het hier een vrije keuze van de zone.
De werkingskosten zijn in de begroting 2018 geplafonneerd op het niveau van deze in de
begrotingswijziging 2017/1.
Bij de overdrachten is de jaarlijkse bijdrage (80.000 euro) de voornaamste post in de
werkingskosten van de ambulancedienst ‘Oudenaarde 1’ voorzien. Dit is echter voor de zone 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 ten gunste van
de zone voortvloeiend uit het ziekenvervoer.
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In afspraak met de gemeenten is het investeringsprogramma 2018, conform 2017, geplafonneerd
op 1,250 miljoen euro. Het detail van deze investeringen werd opgenomen in een investeringstabel.
De financiering van de gewone werking gebeurt voornamelijk door de toelagen van de federale
overheid en de gemeentelijke dotaties.
De federale basisdotatie blijft ongewijzigd (506.848 euro), maar de federale aanvullende dotatie
stijgt wel met 0,72 % naar 1.551.650 euro.
In overleg met de gemeenten werd afgesproken om in deze legislatuur de gemeentelijke gewone
toelagen ongewijzigd te laten. Dit betekent dat de totale, gemeentelijke dotaties voor 2018 in
principe worden vastgelegd op 4.194.275 euro.
De ontwerpbegroting 2018, zoals voorgelegd op het Zonecollege van 22 september 2017, vertoonde
opnieuw een positief resultaat ten bedrage van iets meer dan 300.000 euro op het eigen dienstjaar.
Gelet op het reeds bestaande, omvangrijke reservefonds aangelegd voor de gewone dienst (eind
2017 bedraagt dit 2.069.380 euro), stelt het Zonecollege voor om het overschot op eigen dienstjaar
2018 voor een bedrag van maximaal 300.000 euro te laten terugvloeien naar de gemeenten door de
gewone, gemeentelijke toelagen te verminderen met hetzelfde bedrag. Als gevolg hiervan bedragen
voor 2018 de totale, gemeentelijke dotaties 3.894.275 euro. Gelet echter op de afspraak, conform
artikel 1 van het zoneraadbesluit van 6 januari 2015, dat de zonale verdeelsleutel jaarlijks dient
herberekend te worden en de jaarlijkse procentuele verdeling dient vastgelegd te worden op basis
van de meest recente cijfers van de vastgelegde parameters, wijzigen tevens de individuele gewone
toelagen van de gemeenten.
De financiering van het investeringsprogramma gebeurt nog steeds met buitengewone toelagen
vanuit de gemeenten conform de gemaakte afspraken in een overleg op 3 oktober 2014 tussen de
financieel beheerders van de aangesloten steden en gemeenten. Er zijn geen federale
investeringssubsidies meer ter beschikking waardoor de netto financiering van het
investeringsprogramma dus 1,250 miljoen euro bedraagt. De gemeentelijke toelagen, zowel de
gewone als de buitengewone, dienen dus conform voorgenoemd besluit van 6 januari 2015,
herberekend à rato van de goedgekeurde verdeelsleutel op basis van de toestand van 1 januari 2017.
In de zoneraadszitting van 27 oktober 2017 is de herberekende procentuele verdeling van de zonale
verdeelsleutel voor 2018 goedgekeurd. Het desbetreffende besluit is als bijlage toegevoegd aan de
begroting 2018.
Tevens is er bij de berekening van deze buitengewone dotaties ook rekening gehouden met de
compensatieregeling, gespreid over 5 jaar, voor de overdracht van de roerende en onroerende
goederen. De terugbetaling/afbetaling onder de vorm van jaarlijkse vaste schijven is gestart in
2017. De 2e schijf werd opgenomen in de begroting 2018. Dit heeft tot gevolg dat, na het
herberekenen van de verdeelsleutel voor het desbetreffende boekjaar en de daaropvolgende
vaststelling van de gemeentelijke toelagen op basis van die herberekening, de buitengewone
toelagen met een vaste schijf worden verhoogd voor de gemeenten die ten gevolge de
compensatieregeling moeten betalen, en verlaagd voor de gemeenten die moeten ontvangen.
Dit alles resulteert in een sluitende begroting 2018, zowel op de gewone als op de buitengewone
dienst, waarbij de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen tot op vandaag schuldenvrij blijft.
De begroting 2018 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt, inclusief de
verdeelsleutel voor het boekjaar 2018, goedgekeurd.
5. Betuigen van interesse tot toetreding tot de aankoopcentrale voor de aanbesteding van de
overheidsopdracht voor diensten "Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale
besturen” van VVSG vzw - goedkeuring
De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen betuigt haar interesse tot toetreding tot een
aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp
“Raamovereenkomst postdiensten Vlaamse lokale besturen” van VVSG vzw en om bijgevolg
potentiële afnemer te worden van vermelde raamovereenkomst.
De coördinator logistiek geeft toelichting bij de punten 6 tot en met 8.
6. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop gabardines goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop installaties, machines en
uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop gabardines”. 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 351/744-51 en wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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7. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop uniformen
aspiranten/stagiairs - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop installaties, machines en
uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop uniformen aspiranten/stagiairs”. De raming bedraagt
9.494,21 euro excl. btw of 11.488,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget van 2017, op artikel 351/744-51 en wordt gegund bij wijze van
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
8. 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 15.355,37 euro excl. btw of 18.580,00 euro incl. 21
% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 op artikel
351/744-51. De aankoop zal gebeuren via de federale opdrachtencentrale.
9. Buitengewoon onderhoud gebouwen - werken aan kazerne Zottegem - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Buitengewoon onderhoud gebouwen
- werken aan kazerne Zottegem”. De raming bedraagt 12.396,69 euro excl. btw of 15.000,00 euro
incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van
2017, op artikel 351/724-60 bij begrotingswijziging en wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
10. Varia
- Er werden geen variapunten geformuleerd.
Niet openbare zitting

1. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 25/09/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet openbare zitting van
25/08/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, inclusief de
intrekking van de aanstelling van een stagiair-brandweerman-vrijwilliger kennis zonder
opmerkingen.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 19/10/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet openbare zitting van
22/09/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt zonder opmerkingen, namens de
gouverneur, kennis van de aanstelling van een contractueel administratief medewerker met
ingang van 1 oktober 2017.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting 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.
2. Eervol ontslag korporaal-vrijwilliger – post Oudenaarde
Aan een korporaal-vrijwilliger van de post Oudenaarde, wordt op zijn vraag, eervol ontslag
verleend uit zijn functie van korporaal-vrijwilliger, met ingang van 1 november 2017. 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 brandweerman-vrijwilliger – post Herzele
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Herzele, wordt op zijn vraag, ontslag verleend uit
zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 1 november 2017.
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4. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Kruishoutem
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Kruishoutem, wordt op zijn vraag, ontslag verleend
uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 1 november 2017.
5. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – post Kruishoutem
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Kruishoutem, wordt opgeschort van
1 november 2017 tot en met 30 april 2018.
6. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – post Zottegem – verlenging
De opschorting van benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem, wordt
verlengd van 29 oktober 2017 tot en met 28 april 2018.
7. Aanstelling financieel expert (B1-B3) - goedkeuring
De Zoneraad stelt een expert financiën aan met ingang van 1 november 2017. De expert financiën
zal in deze functie starten met een niveauanciënniteit nul.
8. Varia :
- Brandweerraad Netwerk Brandweer : er werd geen vervanger aangeduid om de Voorzitter op de
vergadering te Melsele-Beveren van 13u tot 16u dd. 7/11/2017 te vervangen.
Het Zonecollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid van artikel
124 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, werden nageleefd.
De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 24 november 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 27 oktober 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
27 OKTOBER 2017
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig : Luc Dupont, Voorzitter,
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut, Lieven Latoir, Luc Vander Meeren :
Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Joop Verzele, Philippe Willequet, Jenne De Potter, Joris Nachtergaele, Jozef
Browaeys
Afwezig : Johan Van Tittelboom
Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 22/09/2017 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
22/09/2017 wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 25/09/2017
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 25/08/2017
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur akte van de
zonecollegebesluiten betreffende gunningen zonder opmerking.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 19/10/2017
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 22/09/2017
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur akte van de
zonecollegebesluiten betreffende gunningen zonder opmerking.
- Het Zonecollege neemt kennis van de motivatie rond de achterstand van de facturatie.
Bijzonderste oorzaken waren : het aanpassen van het retributiereglement op 24/03/2017, software
aanpassingen waren noodzakelijk wegens de BTW-plicht en aanvullende informatie vanwege de
Politie werd soms laattijdig ontvangen. De maandelijkse rapportering, ten gevolge van de BTWaangifte, moet ervoor zorgen dat vanaf heden de facturatie vlotter zal verlopen.
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 27/10/2017 :
Dienstjaar 2017
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/60
-264,00 €
2017/65
103.562,78 €
2017/61
6.990,45 €
2017/66
15.345,05 €
2017/62
11.154,99 €
2017/67
566.926,51 €
2017/63
75.483,22 €
2017/68
71.709,92 €
2017/64
9.591,74 €
2017/69
79.208,26 €
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 25/10/2017 met totaalbedrag van 2.962,71 € ;
- lijst met afdrukdatum 20/09/2017 met totaalbedrag van 62.039,51 € .
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.
5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/64 voor het invorderen van niet-fiscale
ontvangsten - visering en uitvoerbaarverklaring
Het Zonecollege viseert de voorliggende dwangbevelen voor het invorderen van de niet-fiscale
schuldvorderingen, opgenomen in de herinneringslijst 2017/64 voor een totaal bedrag van € 1.360,00
incl. 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 coördinator BPA vervoegt de zitting om punt 6 toe te lichten, waarna hij de zitting verlaat en het
Zonecollege vervolgens beraadslaagt.
6. Evaluatie project BPA (brandpreventieadviseur) – roadshow - groepsaankoop educatieve
stripverhalen - bespreking
Het Zonecollege neemt kennis van de evaluatie van het BPA-project. Na de geplande voorstelling in
Zingem wordt de roadshow stopgezet. De aangesloten steden en gemeenten kunnen op eenvoudige
aanvraag een BPA-inzet alsnog laten doorgaan, bijvoorbeeld op markten of evenementen.
Het Zonecollege is akkoord om een groepsaankoop van 1.000 educatieve stripverhalen te realiseren.
Het is de bedoeling om ze doelgericht ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld bij schoolbezoeken en
in bibliotheken. De aangesloten steden en gemeenten kunnen bijkomende exemplaren bestellen.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 7 toe te lichten, waarna hij de zitting verlaat en het
Zonecollege vervolgens beraadslaagt.
7. Kandidaturen voor de selectieprocedure preventionist (A1a-A3a) – goedkeuring
Bij de selectieprocedure van preventionist werden geen kandidaturen ontvangen.
Het Zonecollege verlengt de uiterste datum waarop de kandidaatstelling voor de aanwerving van
preventionist (administratief personeel) op ontvankelijke wijze kan ingediend worden naar datum
poststempel ten laatste op 15 december 2017. De verlenging van inschrijvingsdatum wordt ter
bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de Zoneraad.
8. Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - verlenging 1 (1 januari
2018-31 december 2018) - goedkeuring gunning
De opdracht “Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - Verlenging 1
(Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen (1 januari 2018-31 december 2018))” wordt gegund
aan dezelfde dienstverlener, zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 17.406,84 euro incl. btw (0% btw).
De opdracht “Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - Verlenging 1
(Burgerlijke aansprakelijkheid (1 januari 2018-31 december 2018))” wordt gegund aan dezelfde
dienstverlener, zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 6.286,88 euro incl. btw (0% btw).
De opdracht “Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - Verlenging 1
(Materiele schade (1 januari 2018-31 december 2018))” wordt gegund aan dezelfde dienstverlener,
zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 2.456,23 euro incl. btw (0% btw).
De opdracht “Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - Verlenging 1
(Verzekering motorrijtuigen (1 januari 2018-31 december 2018))” wordt gegund aan dezelfde
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dienstverlener, zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 53.505,43 euro incl. btw (0% btw).
9. Aankoop, onderhoud en huur werkkledij - aankoop brandvrije onderkledij, zonale aankoop alle
manschappen – gunning
De opdracht “Aankoop, onderhoud en huur werkkledij - aankoop brandvrije onderkledij, zonale
aankoop alle manschappen” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Sioen,
Fabriekstraat 23 te 8850 Ardooie, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 14.335,00 euro excl.
btw of 17.345,35 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
exploitatiebudget van 2017, op artikel 351/124-05.
10. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen – dispatch – gunning
De opdracht “Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - dispatch” wordt gegund aan
Abiom Communication Systems, Oostjachtpark 18 te 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 9.845,00 euro excl. btw of 11.912,45 euro incl. 21 % btw op basis van het
bestek met nummer CD-MP-OO-40 perceel 6. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget van 2017 op artikel 351/742-53 bij begrotingswijziging 2017.
11. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop gabardines goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht "Aankoop
installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop gabardines" wordt opgestart.
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure : Ghettem
Marino / Victorex – Ledegem, Huwé Eddy – Geraardsbergen en Seymour – Brussel. De uitgave voor
deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 van de hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen op artikel 351/744-51.
12. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop uniformen
aspiranten/stagiairs - goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht "Aankoop
installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop uniformen aspiranten/stagiairs"
wordt opgestart. Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure : Ghettem Marino / Victorex – Ledegem, Huwé Eddy – Geraardsbergen en
Seymour – Brussel. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 van
de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op artikel 351/744-51.
13. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop interventiekledij
– gunning
De opdracht “Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop
interventiekledij” wordt gegund aan Texport Handelsgesellschaft, Franz Sauer Strasse 30 te 5020
Salzburg, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 15.337,40 euro excl. btw of 18.558,25 euro
incl. 21 % btw op basis van het bestek met nummer II/MAT/A28-328-13. De uitgave voor deze
opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op artikel 351/744-51.
14. Buitengewoon onderhoud gebouwen - werken aan kazerne Zottegem - goedkeuring starten
procedure en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht "Buitengewoon
onderhoud gebouwen - werken aan kazerne Zottegem" wordt opgestart. Volgende firma’s worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure : Herman Interieur – Ronse, Luko
Interieur – Waarschoot en Norbert Van De Walle – Zottegem. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget van 2017 van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op artikel
351/724-60.
15. Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden - onderhoud van de ontspanner voor
ademhalingstoestellen - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. II/MAT/A42-340-15 en de raming voor de opdracht
“Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden - onderhoud van de ontspanner voor
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

Register beraadslagingen Zonecollege
Zitting 27 oktober 2017

ademhalingstoestellen”, 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 14.074,00 euro excl. btw of 17.029,54 euro incl. 21 % btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op artikel 351/124-12.
De aankoop zal gebeuren via de federale opdrachtencentrale.
16. Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden - onderhoud van de ontspanner voor
ademhalingstoestellen – gunning
De opdracht “Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden - onderhoud van de ontspanner
voor ademhalingstoestellen” wordt gegund aan Dräger Safety Belgium, Heide 10 te 1780 Wemmel,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 14.074,00 euro excl. btw of 17.029,54 euro incl. 21 %
btw op basis van het bestek met nummer II/MAT/A42-340-15. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het exploitatiebudget van 2017, op artikel 351/124-12.
17. Intrekking besluit 22 september 2017 houdende gunning aankoop van informatica en
communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - goedkeuring
Het besluit van 22 september 2017 houdende gunning aankoop van informatica en
communicatieuitrustingen - Astrid/pagers wordt ingetrokken.
18. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - gunning
De opdracht “Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers” wordt enerzijds
gegund aan AEG Belgium, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 9.434,38 euro excl. btw of 11.415,60 euro incl. 21 % btw en anderzijds aan
Abiom Communication Systems, Oostjachtpark 18 te 9100 Sint-Niklaas tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 7.846,07 euro excl. btw of 9.493,75 euro incl. 21 % btw op basis van het bestek
met nummer CD-MP-OO-40. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2017 op artikel 351/742-53 bij begrotingswijziging 2017.
19. Interne kredietaanpassing 1 voor het dienstjaar 2017 - goedkeuring
De interne kredietaanpassing 1 voor het dienstjaar 2017 wordt goedgekeurd.
De coördinator logistiek vervoegt de zitting om de punten 20 en21 toe te lichten, waarna hij de zitting
verlaat en het Zonecollege vervolgens beraadslaagt.
20. Schenking voormalige ziekenwagen ‘Oudenaarde 1’ aan een goed doel – bespreking
De voormalige ziekenwagen ‘Oudenaarde 1’ wordt, in de staat waarin hij zich bevindt, geschonken
aan een goed doel. Op de eerstvolgende zitting van de Zoneraad wordt voorgesteld om de uit dienst
genomen ziekenwagen ‘Oudenaarde 1’ te schenken aan Luc De Smet & Kapinga Muamba, Graaf van
Landastraat 115 te 9700 Oudenaarde in het kader van hun inzameling van divers medisch materiaal ten
voordele van het hospitaal in Mont-Afula Congo Kinshasa.
21. Raamcontracten FARYS-CREAT - bespreking
Het Zonecollege bespreekt de mogelijke aansluiting op het raamcontract van FARYS – CREAT en
neemt akte van de mogelijke oprichting van een nieuw dienstverlenend intergemeentelijk
samenwerkingsverband TMVS (DV), waarin de activiteiten van de divisie Aanvullende Diensten (A)
van TMVW ondergebracht worden. TMVS wordt een dienstverlenende vereniging en kan enkel
dienstverlening met rechtstreekse vennoten opzetten.
De dienstverlenende vereniging TMVS heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van
ondersteunende diensten op het vlak van logistiek, projectorganisatie, aankoop, facility management,
HRM, infrastructuurmanagement, ICT, service management en aanverwante en de uitvoering ervan
ten behoeve van de deelnemers. De dienstverlening wordt verstrekt op kostendelende basis, dit wil
zeggen dat de deelnemers aan de dienstverlenende vereniging enkel hun aandeel in de individuele en
gezamenlijke uitgaven en kosten, verbonden aan de geleverde diensten, betalen.
Er wordt bij een mogelijke toetreding een éénmalige kapitaals inbreng verwacht in de vorm van Aaandelen ter waarde van 1.000 €. Deelnemers die geen gemeente en niet TMVW zijn, zijn verplicht in
te tekenen op minstens vijf A-aandelen. Het aantal A-aandelen wordt echter bepaald op basis van het
aantal inwoners op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de toetreding, waarbij één aandeel wordt
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

Register beraadslagingen Zonecollege
Zitting 27 oktober 2017

uitgegeven per vijfduizend (5.000) inwoners. De A-aandelen worden afgerond naar de lager gelegen
eenheid met een minimum van één aandeel.
Het Zonecollege beslist om toe te treden tot de intergemeentelijke vereniging TMVS en legt de
toetrededing ter goedkeuring voor op de eerstvolgende zitting van de Zoneraad.
22. Openbare verkoop van afgeschreven materiaal en voertuigen - bestemming niet verkocht
materieel – bespreking
Het Zonecollege neemt kennis van alle afgeschreven materiaal en voertuigen welke uit dienst genomen
werden en zonder resultaat openbaar te koop gesteld. De commandowagen Renault Espace, op
24/02/2017 toegewezen aan de firma Impex Antwerpen, Molenveldstraat 4 te 2630 Aartselaar, wordt
als oefenobject gebruikt en later verkocht als schroot.
Volgend afgeschreven materiaal en voertuigen worden verkocht als schroot : bluspomp Rotax 2T RK
75 nr. 1819974, ledigingspomp Rotax type 299 nr. 4076633, ledigingspomp Rotax type 299 nr.
3130904 en autopomp Mercedes AP bouwjaar 1980.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 7 toe te lichten, waarna hij de zitting verlaat en het
Zonecollege vervolgens beraadslaagt.
23. Statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen –
bespreking
Het Zonecollege neemt kennis van enkele punten in het statuut voor het administratief personeel
waarvan het aangewezen is om ze aan te passen. Bijzonderste punten om verder uit te werken zijn :
de anciënniteit bij indienststreding, evaluatie, vormingsreglement, overuren, vergoeding voor
reiskosten, jaarlijkse vakantiedagen, nuttige ervaring bij aanwerving, selectieprogramma’s,
arbeidsreglement.
Een globaal voorstel tot aanpassing zal verder uitgewerkt worden en voorgelegd op een volgende
zonecollegezitting.
24. Varia :
- ontvangen sponsering – bespreking : een bedankingsbrief wordt naar betrokkene verstuurd.
- vanaf de volgende zitting van het Zonecollege wordt tevens een klein hapje voorzien.
Het Zonecollege bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in het tweede lid van artikel
124 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, werden nageleefd.
Het Zonecollege vergadert in zitting op 24 november 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 27 oktober 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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