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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

24 NOVEMBER 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 
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joop Verzele, Luc 
Vander Meeren, Johan Van Tittelboom : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Jozef Browaeys 
Afwezig : Philippe Willequet, Marnic De Meulemeester 

 
 
 

 
1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  

d.d. 17/10/2017 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 27/10/2017 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.     

 
2. Mededelingen  

- 2 december 2017 om 11.00u in de brandweerpost Oudenaarde : officiële ceremonie ter 
gelegenheid van de aanstelling van Ing. Maj. De Vijlder Peter als zonecommandant. 

 
3. Schenking voormalige ziekenwagen ‘Oudenaarde 1’ aan een goed doel - bekrachtiging 

beslissing Zonecollege 27 oktober 2017    
De Zoneraad bekrachtigd de beslissing van het Zonecollege van 27 oktober 2017 houdende de 
schenking van de voormalige ziekenwagen ‘Oudenaarde 1’, in de staat waarin hij zich bevindt, aan 
een goed doel.  De uit dienst genomen ziekenwagen ‘Oudenaarde 1’ wordt geschonken 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. 
 

4. Verlenging van inschrijvingsdatum selectieprocedure van preventionist - bekrachtiging 
beslissing Zonecollege 27 oktober 2017 
De Zoneraad bekrachtigd de beslissing van het Zonecollege van 27 oktober 2017 houdende de 
verlenging van inschrijvingsdatum 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. 
 

5. Vacant verklaren één functie luitenant-beroeps te begeven door professionalisering – 
goedkeuring  
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart volgens personeelsplan de 
functie luitenant-beroeps vacant.  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 ;  

Openbare zitting 
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5° beschikken over het modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie" en de 
getuigschriften PREV-1 en FOROP-1 ;  

6° geslaagd zijn voor de bevorderingsproef, vermeld in artikel 57 het Koninklijk Besluit van 19 
april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszone. 

In afwijking van punt 2, wanneer de functiebeschrijving als beroepspersoneelslid voorwaarden 
bevat inzake rijbewijs of brevet van ambulancier die niet vermeld worden in de 
functiebeschrijving van de vrijwillige kandidaat, moet aan deze voorwaarden voldaan worden ten 
laatste op het einde van de professionaliseringsstage.  In dit geval kan de professionaliseringsstage 
bedoeld in artikel 95 drie keer verlengd worden met een periode van drie maanden om de stagiair 
toe te laten te voldoen aan deze nieuwe voorwaarden. 

De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 6 
februari 2017 of met poststempel ten laatste op  6 februari 2017.  De kandidaturen dienen gericht 
te worden naar de personeelsdienst van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark 
Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij kandidaatstelling voegt de kandidaat een copy van het 
modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie", getuigschrift PREV-1 en FOROP-1. 
 

De burgemeester van Kluisbergen vervoegt de zitting. 
Het diensthoofd personeel geeft toelichting bij agendapunt 6. 

 
6. Evaluatie van de operationele personeelsleden - bespreking 

De Zoneraad bespreekt de juridische en praktische modaliteiten met de betrekking tot de eerste 
evaluatieperiode, die start met het eerste functiegesprek, na de overdracht van de operationele 
personeelsleden naar de zone.  In toepassing van artikel 318 van het koninklijk besluit van 19 april 
2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de 
hulpverleningszones legt de Zoneraad de start van de eerste evaluatieperiode vast datum van 31 
december 2017.  
 

De coördinator preventie geeft toelichting bij agendapunt 7. 
 

7. Onderhoud- en webplatform hydrantennet – dienstverlening Vivaqua - bespreking 
De Zoneraad bespreekt het schrijven van de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen 
van 12 oktober 2017 houdende de dienstverlening van Vivaqua in de vorm van een 
onderhoudscontract voor de hydranten en een webplatform die de ligging en de staat van de 
hydranten in kaart brengt.  De Zoneraad beslist om de huidige werking in eigen beheer te behouden 
en geen beroep te doen op de dienstverlening van Vivaqua. 
 

De financieel expert geeft toelichting bij agendapunt 8 en 10 . 
 

8. Toetreding tot de intergemeentelijke vereniging TMVS – goedkeuring 
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om toe te treden tot de dienstverlenende vereniging 
TMVS (DV), volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel, en dit met ingang vanaf 
het moment van de definitieve oprichting van TMVS.   
 

9. Samenwerkingsovereenkomst Outsider – goedkeuring 
De Zoneraad keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen en The Outsider Vlaamse Ardennen goed.  De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
kan gratis gebruik maken van de touwenpiste en de buitenklimmuren die The Outsider Vlaamse 
Ardennen en The Outsider Aalst ter beschikking stelt voor de beoefening van verschillende 
trainingen op klimmuren en touwenpistes.  The Outsider Vlaamse Ardennen werkt sinds haar 
opstart samen met de brandweer en verbindt er zich toe in de toekomst te blijven samenwerken. 
 

10. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - pagers en laders - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van informatica en 
communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - pagers en laders”.  De raming bedraagt 15.785,12 euro 
excl. btw of 19.100,00 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het 
investeringsbudget van 2017 op artikel 351/742-53 bij begrotingswijziging 2017 en wordt gegund 
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
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11. Varia 

- Er werden geen variapunten geformuleerd. 
 

 

 
 

1. Mededelingen 
- Er werden geen variapunten geformuleerd. 

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om de punten 2 en 3 van de niet-openbare zitting toe te 
lichten.  Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt. 
 

2. Aanstellen van 38 korporaal-vrijwilligers bij bevordering door verhoging in graad – 
goedkeuring  
De Zoneraad stelt, met ingang van 1 december 2017, 38 korporaal-vrijwilligers aan bij bevordering 
door verhoging in graad. 
 

3. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van sergeant-beroeps te begeven door 
professionalisering – goedkeuring  
De jury voor de professionaliseringsprocedure tot sergeant van de hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit 3 interne juryleden en 1 extern jurylid.  Er werden tevens 
3 interne juryleden en 1 extern jurylid als vervangende juryleden aangeduid. 

4. 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 december 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

 

Oudenaarde, 24 november 2017. 

 

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

Niet openbare zitting 
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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN  

24 NOVEMBER 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 
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joop Verzele, Luc Vander 
Meeren, Johan Van Tittelboom, Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Jozef Browaeys 
Afwezig : Marnic De Meulemeester 

 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 27/10/2017 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
27/10/2017 wordt goedgekeurd.   
 

De Burgemeester van Oudenaarde vervoegt de zitting. 
 

2. Mededelingen 
- De nieuw aangeworven administratief medewerker algemene administratie werd aan het 

Zonecollege voorgesteld.  
- Vragen van de burger met betrekking tot de uitvoering van het retributiereglement : via een 

nieuwsbrief aan het personeel zal gevraagd worden om eventuele vragen vanwege de burger, met 
betrekking tot de facturatie in het kader van de toepassing van het retributiereglement, best te 
richten aan de administratieve diensten van de hulpverleningszone. 

- Het Zonecollege neemt akte en bespreekt de feedback van de opstartvergadering van de 
Brandweerraad van het Netwerk Brandweer, gehouden op 7 december 2017.   

- Op 4 december 2017 is er een inspectiebezoek FOD Binnenlandse Zaken gepland. 
 

De expert financiën vervoegt de zitting om de punten 3 tot 8 en 11 toe te lichten.  Zij verlaat de zitting na 
het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 

Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 24/11/2017 : 

Lijst (nr.) Totaal lijst 
2017/70 111.900,02 € 
2017/71 40.171,69 € 
2017/72 3.345,87 € 

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 21/11/2017 met totaalbedrag van 82.748,96 € ; 
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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 van minstens van 2.000 euro werden gemotiveerd toegelicht. 
 

5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2017/69 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 2017/69 voor een totaal bedrag van  
€ 2.745,41 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. 
 

6. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - pagers en laders" - 
goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s     
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht "Aankoop van 
informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - pagers en laders" wordt opgestart.  
Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure :  

- AEG Belgium, Biestebroekkaai 300 te 1070 Brussel 
- Koning & Hartman, Woluwelaan 31 te 1800 Vilvoorde 
- Securitas, Sint Lendriksborre 3 te 1120 Brussel. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/742-53 
bij begrotingswijziging 2017 en wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
 

7. Uitrusting & buitengewoon onderhoud gebouwen - noodgroep zonale dispatch post Oudenaarde 
– gunning 
De opdracht “Uitrusting & buitengewoon onderhoud gebouwen - noodgroep zonale dispatch post 
Oudenaarde” wordt gegund aan Vandaele Machinery, Stationsstraat 128 te 8780 Oostrozebeke, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van 18.563,00 euro excl. btw of 22.461,23 euro incl. 21 % btw.  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2017, op artikel 351/724-60. 
 

8. Buitengewoon onderhoud van gebouwen - werken aan kazerne - beveiliging sectionaalpoort 
tegen kabelbreuk - gunning 
De opdracht “Buitengewoon onderhoud van gebouwen - werken aan kazerne - Beveiliging 
sectionaalpoort tegen kabelbreuk” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde 
Belgische Poorten Service, Karnemelkstraat 2-4 P5 te 9060 Zelzate, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 11.228,80 euro excl. btw of 13.586,85 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor 
deze opdracht is deels voorzien in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/724-60, bijkomend 
budget is voorzien via de begrotingswijziging 2017. 
 

Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om de punten 9 en 11 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting na 
het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
9. Intrekking besluit 25 augustus 2017  houdende starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s 

personeelsfeest – goedkeuring 
Het besluit van 25 augustus 2017 houdende goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen 
firma’s personeelsfeest wordt ingetrokken. 
 

10. Personeelsfeest - starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s - goedkeuring 
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht "Personeelsfeest" wordt 
opgestart.  Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:  

- Traiteur Willequet, Grote Herreweg 225 te 9660 Kluisbergen 
- Catering @ Your Service, Langestraat 23 te 9790 Elsegem 
- Catering Paris Royal, Ellestraat 20B te 9680 Maarkedal 
- Traiteur Krian, Graaf van Landastraat 108 te 9700 Oudenaarde 
- B-Taste, Sint-Kornelisplein 28 te 9667 Horebeke 
- Traiteur Culinairke, Maarkewef 67 te 9680 Maarke-Kerkem 
- Traiteur The Shake, Marktplein 3 te 9660 Brakel 
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- Art Catering Xavier, Sint-Amandusweg 12 te 9620 Zottegem 
- Patrick De Geeter-Hotelschool Stella Matutina te 9660 Michelbeke 
- Outré, Klein Frankrijkstraat 22 te 9600 Ronse 
- Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde 
- Kasteel van Leeuwergem, Kasteeldreef 1 te 9620 Zottegem 
- Polyvalente zaal Sint-Bernaduscollege, Hoogstraat 30 te 9700 Oudenaarde 
- Zaal De Qubus, Lindestraat te 9700 Oudenaarde 
- Bevegemse vijvers, te 9620 Zottegem 
- COC, Nieuwebrugstraat 2 te 9600 Ronse 
- TIO3, Oscar Delghuststraat 60 te 9600 Ronse 
- Feestcomplex Europa, Steenweg 18A te 9661 Brakel 
- Feestzaal Brugzavel, Berchemstraat 106 te 9690 Kluisbergen 
- Recreatieoord Kluisbos te 9690 Kluisbergen 

 
11. Verkoop afgeschreven materiaal en voertuigen via veilinghuizen - bespreking 

Het Zonecollege gaat akkoord om afgeschreven materiaal en voertuigen enkel te koop te stellen via 
veilinghuizen.  
 

De coördinator preventie vervoegt de zitting om het punt 12 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting na het 
geven van alle toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
12. Facturatie preventieopdrachten - rechtzetting – bespreking 

Het Zonecollege bespreek de facturatie van preventieopdrachten.  Vier facturen in 2015 en 11 facturen 
in 2016 werden, om redenen van niet uniformiteit bij de opstart van de zone of verkeerde interpretatie, 
tot op heden nog niet gefactureerd.  Het Zonecollege beslist om voor deze uitgevoerde opdrachten geen 
facturen meer op te maken. 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de aangesloten 
Steden en Gemeenten, goedgekeurd door de Zoneraad op 30 oktober 2015, werd besproken.  Op heden 
zijn er onduidelijkheden rond de facturatie bij evenementen, zoals bij de effectieve plaatsbezoeken 
vanaf de opstart en inzet op evenementen.  Het Zonecollege vraagt aan de Technische Commissie om 
een overzicht te maken van de verschillende types te controleren locaties.  Hierbij inbegrepen zijn o.a. 
evenementen op privaat- of publiek terrein en door een private organisator georganiseerd.  Bedoeling 
is duidelijkheid te scheppen bij de uitvoering van de overeenkomst tussen BVLAR en de aangesloten 
steden en gemeenten.  De mogelijkheid dient onderzocht om de desgevallend het aantal contingenturen 
aan te passen. 
 

Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om de punten 13 en 14 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting 
na het geven van alle toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
13. Vormingscentrum PAULO (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden) 

– bespreking huidige situatie 
Het Zonecollege neemt akte van de huidige situatie met betrekking tot de forfaitaire bijdrage aan het 
vormingscentrum PAULO.  De forfaitaire bijdrage 2017 werd tot op heden nog niet betaald in 
afwachting tot er een akkoord is met betrekking tot de financiering.  De resultaten van de 
onderhandeling tussen het vormingscentrum PAULO en alle zones binnen de provincie Oos-
Vlaanderen worden afgewacht.   
 

De burgemeester van Herzele verlaat de zitting. 
 

14. Invulling officiersfuncties – toekomstvisie - bespreking 
Het Zonecollege bespreekt de problematiek rond de invulling van de functies van officier in de 
toekomst. 
 

15. Statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – 
bemerkingen Basis Overleg Comité - bespreking 
Het Zonecollege bespreekt de bemerkingen met betrekking tot het ontwerp van wijziging van het 
statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, zoals 
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geformuleerd op het Basis Overleg Comité van 23 november 2017.  Het definitief ontwerp van 
aanpassing van het statuut voor het administratief personeel van de hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Zoneraad. 
 

16. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van brandweerman-vrijwilligers – 
goedkeuring 
De jury voor de selectieprocedure van brandweerman-vrijwilligers van de hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit 3 interne juryleden en 1 extern jurylid.  De 
samenstelling van de jury wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de 
Zoneraad. 
 

17. Zonale veiligheidscel – evaluatie 
Het Zonecollege neemt, in de vorm van een SWOT-analyse, akte van de evaluatie van de werking van 
de zonale veiligheidscel.  Besproken onderwerpen binnen de zonale veiligheidscel : alarmering van 
leden van het GCC (gemeentelijk coördinatie comité), evenementenbeleid, ICMS, Be-alert, aanpak bij 
electriciteitsschaarste en BNIP-terrorisme. 
Toekomstig te behandelen onderwerpen : visie rond de uitbouw van een gemeenschappelijk GCC, Blue 
Light Mobile, PSH (Psycho Sociale Hulpverlening), ondersteuning door alle ambtenaren noodplanning 
binnen de zone en opmaak van een gemeenschappelijke oefenvisie.  Het Zonecollege is akkoord om, 
op voorstel van de zonale veiligheidscel, méér vergadermomenten van de zonale veiligheidscel te 
voorzien, minstens 1 tot 2 maal per jaar verslag uit te brengen aan het Zonecollege en gezamelijke 
oefeningen te organiseren. 
 

De burgemeester van Oudenaarde verlaat de zitting. 
 

18. Varia :  
- Samenwerkingsovereenkomst met de aangesloten steden en gemeenten - bemanning hoogtewerker : 

bij de inzet van een hoogtewerker wordt enkel de autogeleider en hoogtewerker uitgestuurd.  De 
aangesloten steden en gemeenten voorzien desgevallend zelf bijkomend personeel.  

 
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 22 december 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 24 november 2017. 

 

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


