
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen                                   Beknopte omschrijving van de genomen besluiten     
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde                          in de zitting van de Zoneraad op 22 december 2017                                        
 

 
 

 

LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

22 DECEMBER 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 
Jozef Browaeys, Jenne De Potter, Luc Vander Meeren, Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, Johan Van Tittelboom, Joop Verzele 
Afwezig : Lieven Latoir 

 
 
 

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

d.d. 24/11/2017 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 24/11/2017 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. 6/12/2017 
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van 
27/10/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis 
zonder opmerkingen. 

- Zonale meldkamer - informatie Burgemeesters via SMS : dubbele meldingen doen zich enkel 
voor als er bij een interventie extra middelen bijgeroepen worden.  Op dat moment betreft het 
een extra interventie voor het oproepsysteem. Het is mogelijk dat 2 posten gelijktijdig 
opgeroepen worden voor dezelfde interventie; dan worden twee SMS’en verstuurd. 

- Lokale dotaties : er werd een update gegeven van de reeds ontvangen en geagendeerde 
gemeenteraadsbeslissingen betreffende goedkeuring van de lokale dotatie.  De begroting 2018 
van de hulpverleningszone wordt door het toezicht pas goedgekeurd nadat alle 
gemeenteraadsbeslissingen ontvangen zijn. 

 
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, besproken met de 
vakorganisaties op 23 november 2017, goed.   
 

4. Jaaractieplan 2018 – goedkeuring 
Het jaaractieplan 2018, opgesteld in lijn met de doelstellingen van het meerjarenplan en lopend tot 
eind 2018, wordt goedgekeurd.  De opvolging gebeurt aan de hand van een interne excel-tool, 
analoog zoals bij het jaaractieplan 2017.  In 2018 worden nieuwe beleidsplannen voorbereid ten 
behoeve van de legislatuur 2019-2024.  Er zal uitgegaan worden van strategische doelstellingen om 
een antwoord te kunnen bieden voor een aantal aankomende extra werklasten zoals preventie, ICT 
en administratie. 
 

5. Overeenkomst tot oprichting Netwerk Brandweer – goedkeuring  
De VVSG en de hulpverleningszones hebben Netwerk Brandweer opgericht als overlegplatform 
zodat de hulpverleningszones op een toekomstgerichte wijze hun titel en rol als meest vertrouwde 
organisatie bij de burger kan blijven waarmaken en versterken.  

Openbare zitting 
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De Zoneraad keurt de overeenkomst tot oprichting Netwerk Brandweer goed.  Deze overeenkomst 
wordt gesloten voor onbepaalde tijd en is jaarlijks opzegbaar middels aangetekend schrijven ten 
laatste zes maand voor het aanvatten van het nieuw werkingsjaar.   
 

6. Mandaat aan de afgevaardigden van de zone om tijdens de Brandweerraad Netwerk 
Brandweer van 6 februari 2018 het beleidsplan 2018-2019, de begroting 2018, de gewogen 
stemming en het huishoudelijk reglement goed te keuren - goedkeuring 
De Zoneraad verleent een mandaat aan de afgevaardigden van de zone om tijdens de 
Brandweerraad Netwerk Brandweer van 6 februari 2018 het beleidsplan 2018-2019, de begroting 
2018, de gewogen stemming en het huishoudelijk reglement goed te keuren.  
 

7. Toetreding tot het Vlaams Energiebedrijf voor de levering van groene elektriciteit en aardgas 
- goedkeuring 
De Zoneraad verleend goedkeuring aan het voorstel om toe te treden tot het Vlaams Energiebedrijf 
voor de levering van groene elektriciteit en aardgas vanaf 1 januari 2018, volgens de modaliteiten 
vastgelegd in de overeenkomst. 
 

8. Overeenkomst tussen de provincie Oost-vlaanderen en de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen dienstjaar 2017 – goedkeuring 
De Zoneraad keurt de overeenkomst tussen de provincie Oost-vlaanderen en de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2017 goed. De 
samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017, heeft een duurtijd van 1 jaar  en 
beoogt de uitwerking van een goed kwalitatief en klantgericht opleidingsaanbod.  Een regeling 
moet afgesproken worden voor de opleidingen die doorgaan in de hulpverleningszones zelf.  Voor 
elke cursist die minimum 75 % aanwezig is tijdens de lessen, krijgt de hulpverleningszone 15 % 
korting op de inschrijvingsgelden. 
 

9. Overeenkomst tussen de provincie Oost-vlaanderen en de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen dienstjaar 2018 – goedkeuring 
De Zoneraad keurt de overeenkomst tussen de provincie Oost-vlaanderen en de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2018 goed. De 
samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018, heeft een duurtijd van 1 jaar  en 
beoogt de uitwerking van een goed kwalitatief en klantgericht opleidingsaanbod.  Een regeling 
moet afgesproken worden voor de opleidingen die doorgaan in de hulpverleningszones zelf.  Voor 
elke cursist die minimum 75 % aanwezig is tijdens de lessen, krijgt de hulpverleningszone 15 % 
korting op de inschrijvingsgelden. 
De inschrijvingsgelden zullen niet aangepast worden tijdens de duurtijd van deze 
samenwerkingsovereenkomst.  Er zal alleen een uitzondering gemaakt worden op dit principe 
indien de FOD Binnenlandse Zaken het minimum en maximumbedrag van het inschrijvingsgeld 
vastlegt en de inschrijvingsgelden ofwel lager zijn dan het minimumbedrag ofwel het 
maximumbedrag overschrijden.  In het eerste geval zal het inschrijvingsgeld opgetrokken worden 
tot het minimumbedrag.  In het tweede geval zal het inschrijvingsgeld verlaagd worden tot het 
maximumbedrag. 
 

10. Vacant verklaren 30 functies brandweerman-vrijwilliger – goedkeuring 
De Zoneraad verklaart 30 functies van brandweerman-vrijwilliger open en de oproep tot 
kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van 30 brandweerman-
vrijwilligers te vervullen bij wijze van aanwervingsprocedure.  Als woonplaatsverplichting geldt 
het volgende : wonen binnen een straal van 6 km rond de post waaraan het personeelslid wordt 
toegewezen.  Indien het personeelslid kan aantonen dat het buiten deze straal wonend, toch binnen 
een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne kan bereiken, kan aan het 
Zonecollege een afwijking op de woonplaatsverplichting gevraagd worden.  De uiterste datum 
waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel 
ten laatste op 30 maart 2018.  De kandidaturen dienen gericht te worden aan het diensthoofd 
personeel, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde.  Bij de kandidaatstelling voegt de 
kandidaat een uittreksel uit het strafregister, een copy van het rijbewijs B en een copy van het 
federaal geschiktheidstattest. 
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11. Varia 

- Er werden geen variapunten geformuleerd. 
 
 

 

 
 

1. Mededelingen 
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 6/12/2017 

betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet openbare zitting van 
27/10/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis zonder 
opmerkingen. 

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 2 en de punten 6 tot 12 van de niet-openbare zitting 
toe te lichten.  Hij verlaat de zitting na het geven van de toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt. 
 

2. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van brandweerman-vrijwilligers - 
bekrachtiging beslissing Zonecollege 24 november 2017  
De Zoneraad bekrachtigd de beslissing van het Zonecollege van 24 november 2017 houdende de 
samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van brandweerman-vrijwilligers van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.  De jury bestaat uit 3 interne juryleden en 1 extern jurylid.  
 

3. Voordracht vertegenwoordiger en plaatsvervanger als lid in de algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging TMVS – goedkeuring  
De Zoneraad duidt voor de duur van de legislatuur de burgemeester van Wortegem-Petegem aan 
als vertegenwoordiger, en de burgemeester van Kluisbergen als vervanger, als lid in de algemene 
vergadering van de intergemeentelijke vereniging TMVS. 
 

4. Voordracht vertegenwoordiger en plaatsvervanger als lid in Brandweerraad van Netwerk 
Brandweer – goedkeuring  
De Zoneraad duidt voor de duur van de legislatuur de Voorzitter van de Zoneraad aan als 
vertegenwoordiger, en de burgemeester van Zottegem als vervanger, als lid in de Brandweerraad 
van Netwerk Brandweer.  

 

5. Voordracht plaatsvervanger zonecommandant in Brandweerraad van Netwerk Brandweer – 
goedkeuring  
De Zoneraad duidt de secretaris van de Zoneraad aan als plaatsvervanger voor de zonecommandant 
in de Brandweerraad van Netwerk Brandweer.  

 

6. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Brakel – goedkeuring  
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Brakel wordt, conform artikel 304 punt 3° van het 
Koninklijk Besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel 
personeel van de hulpverleningszones, met ingang van 1 januari 2018 ambsthalve eervol ontslag 
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. Aan betrokkene wordt een 
erkentelijkheidstoelage toegekend zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende het 
statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 

 

7. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Brakel – goedkeuring  
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Brakel wordt, op zijn vraag, ontslag verleend uit 
zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 1 januari 2018.  

 

8. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Oudenaarde – goedkeuring  
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Oudenaarde, wordt op zijn vraag, ontslag verleend 
uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 1 januari 2018. 

Niet openbare zitting 
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De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem vervoegt de zitting. 

 

9. Verlenging aanstelling een sergeant-vrijwilliger post Sint-Lievens-Houtem voor het 
uitoefenen van een hoger ambt – goedkeuring  
De Zoneraad verlengt de aanstelling van een sergeant-vrijwilliger van de post Sint-Lievens-Houtem 
voor het uitoefenen van een hoger ambt in de graad van sergeant-vrijwilliger.  Deze verlenging gaat 
voor een periode van 6 maand in vanaf 1 januari 2018 en kan beëindigd worden op het moment dat 
er een effectieve sergeant wordt aangesteld.  

 

10. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – post Oudenaarde – goedkeuring  
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Oudenaarde wordt opgeschort tot 
en met 20 mei 2018.  

 

11. Opschorting van benoeming sergeant-vrijwilliger – post Zottegem – goedkeuring  
De benoeming van een sergeant-vrijwilliger van de post Zottegem wordt opgeschort tot en met 30 
juni 2018.  

 

12. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van luitenant-beroeps te begeven door 
professionalisering – goedkeuring  
De jury voor de professionaliseringsprocedure tot luitenant van de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit 2 interne juryleden en 2 externe juryleden.   

 

13. 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 26 januari 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

 

Oudenaarde, 22 december 2017. 

 

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

22 DECEMBER 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 
Jozef Browaeys, Jenne De Potter, Lieven Latoir, Luc Vander Meeren, Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Karen De Colfmacker, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, Johan Van Tittelboom, Joop Verzele 
Afwezig :  

 
 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 24/11/2017 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
24/11/2017 wordt goedgekeurd.   
 

2. Mededelingen 
- Factuur preventieve opdracht jaarmarkt Sint-Lievens-Houtem : het Zonecollege neemt kennis van 

het overzicht van het aantal contingent uren per gemeente voor het dienstjaar 2017. Alle aanvragen 
dienen conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
en de aangesloten Steden en Gemeenten (besluit ZR 30/10/2015) gericht aan de zonecommandant.  
Het is aangewezen dat de gemeente/stadssecretaris de aanvragen van zijn/haar gemeente/stad 
vooraf centraliseert. 
 

- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 6/12/2017 
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 27/11/2017 
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, zonder opmerkingen, namens de gouverneur akte 
van de zonecollegebesluiten betreffende gunningen. 
 

 
De expert financiën vervoegt de zitting om de punten 3 tot 5 en 10 tot 19 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 22/12/2017 : 

Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2017/73 154.524,21 €  2017/77 60.266,09 € 
2017/74 87.669,47 €  2017/78 56.445,37 € 
2017/75 44.608,57 €  2017/79 59.797,58 € 
2017/76 45.459,38 €  2017/80 - 47.874,26 € 

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 19/12/2017 met totaalbedrag van 64.655,48 € ; 
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. Interne kredietaanpassing 2 voor het dienstjaar 2017 – 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 2017 zijn finaal een aantal verschuivingen over diverse 
begrotingsposten opgenomen in de “interne kredietaanpassing 1 en 2 van het dienstjaar 2017”, 
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 2 van 
het dienstjaar 2017” goed.  
 

De burgemeester van Oudenaarde verlaat de zitting. 
 

6. Jaaractieplan 2017 – evaluatie     
Het Zonecollege evalueert het jaaractieplan 2017.  Vastgesteld wordt dat het jaaractieplan 2017 heel 
ambitieus opgesteld werd.  Er wordt inschatting gemaakt dat ruim 70% van de 243 acties gerealiseerd 
kunnen worden en ongeveer 42 acties naar het dienstjaar 2018 doorgeschoven worden.  
 

7. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid wat 
betreft het elektronisch vergaderen – bespreking 
Het Zonecollege bespreekt het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid wat betreft het elektronisch vergaderen.  Het Zonecollege neemt akte van het federaal 
initiatief waarbij de mogelijke geboden wordt om in het huishoudelijk reglement van het Zonecollege 
de gevallen te bepalen waarin, en de nadere regels volgens welke, de leden van het Zonecollege op 
afstand kunnen deelnemen aan de vergaderingen.  De leden van het Zonecollege die deelnemen aan de 
vergaderingen op afstand worden beschouwd als aanwezig voor de naleving van de quorum- en 
meerderheidsvoorwaarden. 
 

Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 8 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting na het geven 
van de toelichting waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
8. Behoefte voor invulling functie contractueel administratief medewerker (C-niveau) – bespreking 

Het Zonecollege bespreekt de behoefte voor invulling van een functie van contractueel administratief 
medewerker (C-niveau). Er wordt een onderbezetting vastgesteld bij de financiële- en 
personeelsdienst.  Een administratieve ondersteuning bij het geven van de vele brandpreventieadviezen 
en plaatsbezoeken is aangewezen.  Het loggen van de vele prestaties zou efficiënter kunnen verlopen 
indien dit zonaal uitgevoerd wordt.  Het Zonecollege ondersteunt de bezorgdheid voor een betere 
administratieve omkadering maar van verwacht een ruimer gefundeerd voorstel.  
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9. Betwisting Broeckaert-Van Den Berg vordering 2006110 dd. 27/10/2017 

Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 202006110, op naam van Broeckaert-Van 
Den Berg, Bronsstraat 7 te 9550 Herzele, omtrent een interventie betreffende BS technische interventie 
algemeen ontvankelijk, doch ongegrond is.  De hulpverleningszones hebben niet de opdracht om 
ingezet te worden als snel inzetbare technische hersteldienst.  Het Zonecollege vraagt nogmaals te 
communiceren naar de burger zodat vooraf bij iedereen duidelijk blijft dat een brandweerinzet niet 
steeds gratis is. 
 

10. Aankoop bureaumeubilair - desk met ladeblokken – gunning 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop bureaumeubilair - 
desk met ladeblokken”, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De opdracht “Aankoop 
bureaumeubilair - desk met ladeblokken” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, 
zijnde Buren Systems International BV, Adriaen Banckertstraat 16 te NL-3115 JE Schiedam, tegen het 
nagerekende inschrijvingsbedrag van 16.942,15 euro excl. btw of 20.500,00 euro incl. 21 % btw. 
De uitgave voor deze opdracht is bij begrotingswijziging voorzien in het investeringsbudget van 2017 
op artikel 351/741-51.   
 

11. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - slangenbundels, persslangen en G-force 
straalpijpen – gunning 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van installaties, 
machines en uitrustingen - slangenbundels, persslangen en G-force straalpijpen”, opgesteld door de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.  De opdracht “Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - 
slangenbundels, persslangen en G-force straalpijpen” wordt gegund aan Fire Technics NV, Solvaylaan 
6 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 17.745,00 euro excl. btw of 
21.471,45 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien op artikel 351/744-51 van 
het investeringsbudget 2017.  
 

12. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - pagers en laders – 
gunning 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van informatica en 
communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - pagers en laders”, opgesteld door de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen, bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
De opdracht “Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - pagers en 
laders” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Koning & Hartman, 
Woluwelaan 31 te 1800 Vilvoorde, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 14.342,88 euro 
excl. btw of 17.354,88 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht is bij begrotingswijziging 
voorzien in het investeringsbudget van 2017 op artikel 351/742-53. 
 

13. Aankoop divers rollend materieel ambulance - ambulance post Herzele – gunning 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop divers rollend 
materieel ambulance - ambulance post Herzele”, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen, bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.  De 
opdracht “Aankoop divers rollend materieel ambulance - ambulance post Herzele” wordt gegund aan 
de enige bieder, zijnde Autographe, Lavoisierlaan 2 te 1300 Waver, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 106.025,04 euro excl. btw of 128.290,30 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor 
deze opdracht is bij begrotingswijziging voorzien op artikel 352/743-98 van het investeringsbudget 
2017.   
 

14. Intrekking besluit Zonecollege  van 30 juni 2017 houdende de goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze van verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en 
beschermingsmiddelen (E.D.T.C.) – goedkeuring 
Het besluit van 30 juni 2017 houdende de goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze van 
verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen (E.D.T.C.) wordt 
ingetrokken. 
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15. Verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen (E.D.T.C.) - 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/029 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 71.250,00 euro incl. 21 % btw.  
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018 op de diverse 
budgetartikels en wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking. 
 

16. Verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen (E.D.T.C.) - 
goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma's 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Verplichte 
periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen (E.D.T.C.)” wordt opgestart.   
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking : AIB-Vincotte Belgium, Bureau Technique Verbrugghen en J. 
Van Hemelen. 
 

17. Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden - onderhoud Holmatro materiaal - 
goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Huur- en onderhoudskosten technische 
benodigdheden - onderhoud Holmatro materiaal”.  De raming bedraagt 11.602,29 euro excl. btw of 
14.038,77 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 
2017, op artikel 351/124-12 en wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking conform artikel 42, § 1, 1, d, ii) volgens artikel 26 van de wet van 
17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en 
diensten. 
 

18. Huur- en onderhoudskosten technische benodigdheden - onderhoud Holmatro materiaal – 
gunning  
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Huur- en onderhoudskosten 
technische benodigdheden - onderhoud Holmatro materiaal” bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking conform artikel 42, § 1, 1, d, ii) 
volgens artikel 26 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde 
opdrachten voor werken, leveringen en diensten.  De opdracht “Huur- en onderhoudskosten technische 
benodigdheden - onderhoud Holmatro materiaal” wordt gegund aan Vanassche Services, 
Brugsestraat 153 te 8531 Harelbeke, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.602,29 euro 
excl. btw of 14.038,77 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien op artikel 
351/124-12 van het exploitatiebudget 2017. 
 

19. Aanstelling van een veilinghuis voor de verkoop van afgedankt materiaal – gunning  
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om I&O Auctions, Merodelei 81 bus 9 te 2300 Turnhout 
over een periode van 3 jaar aan te stellen voor de verkoop van afgeschreven materiaal en voertuigen 
volgens de modaliteiten vastgelegd in de algemene voorwaarden die als bijlage aan het besluit worden 
toegevoegd. 
 

20. Varia  
- Zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 : 

 
26 januari 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde  27 april 2018  13u45 Kazerne Oudenaarde 
2 maart 2018     14u30 Kazerne Zottegem  25 mei 2018   13u45 Kazerne Oudenaarde 
30 maart 2018   13u45  Kazerne Zottegem  29 juni 2018   13u45 Kazerne Oudenaarde 
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- Eerste zitting 2018 wordt voorzien van een korte nieuwjaarsdrink. 

 
 

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 26 januari 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 22 december 2017. 

 

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


