LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
2 MAART 2018
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig :

Verontschuldigd :
Afwezig :

Luc Dupont, Voorzitter,
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Jenne De Potter, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren, Joop Verzele,
Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Jozef Browaeys, Johan Van Tittelboom, Karen De Colfmacker
Stefaan Devleeschouwer, Kathleen Hutsebaut

Openbare zitting

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 26/01/2018 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 26/01/2018 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief gouverneur dd. 26/01/2018 betreffende goedkeuring jaarrekening 2016 zoals vastgesteld
door de Zoneraad op 22/09/2017 : de jaarrekening 2016 werd zonder opmerkingen goedgekeurd.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 20/02/2018
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van
26/01/2018 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis zonder
opmerkingen.
3. Overeenkomst houdende diverse aspecten van de dringende geneeskundige hulpverlening
voor de ziekenwagen Oudenaarde 2 – goedkeuring
De overeenkomst houdende diverse aspecten van de dringende geneeskundige hulpverlening voor
de ziekenwagen Oudenaarde 2 wordt goedgekeurd. Verbruiksgoederen voor de ziekenwagen
Oudenaarde 2 (BVLAR) worden aangereikt door AZ Oudenaarde, overeenkomstig de
overeenkomst tussen de Stad Oudenaarde en AZ Oudenaarde (o.a. verbandmateriaal,
brancardlinnen, disposables ). Hiervoor wordt per rit (met patiënt) een forfaitair bedrag van € 6
aangerekend aan BVLAR. De overeenkomst treedt in voege met terugwerkende kracht vanaf
1 januari 2015 en wordt jaarlijks geëvalueerd.
4. Reinigen wegdek na vervuiling door dienstwagen Politie - vrijstelling conform artikel 2 van
het retributiereglement - bekrachtiging beslissing Zonecollege 26 januari 2018
De Zoneraad bekrachtigt de beslissing van het Zonecollege van 26 januari 2018 houdende het
verlenen van vrijstelling van retributie voor tussenkomsten voor het reinigen van het wegdek na
vervuiling door een dienstwagen van de Politie.
5. Vacant verklaren van de functie van beroepskapitein te begeven bij professionalisering in
dezelfde zone – goedkeuring
De Zoneraad verklaart volgens personeelsplan de functie beroepskapitein 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 ;
2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving ;
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3° over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad
beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen ;
4° beschikken over een vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" bij zijn laatste evaluatie ;
5° beschikken over het attest "Competentiemanagement en evaluatie" en de getuigschriften PREV-1,
PREV-2 en FOROP-1, FOROP-2 ;
6° niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie ;
7° geslaagd zijn voor het professionaliseringsexamen, vermeld in artikel 93 van het Koninklijk Besluit
van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de
hulpverleningszone.
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 28 april
2018 of met poststempel ten laatste op 28/04/2018. 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 het modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie",
getuigschrift PREV-1, PREV-2 en FOROP-1, FOROP-2.
De kosten inherent aan deze vacant verklaring en de selectieprocedure te verrekenen op artikel
351/123-18 van de begroting 2018 betreffende kosten voor het inrichten van examens van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
6. Vacant verklaren volgens personeelsplan van de functie van luitenant-vrijwilliger te begeven
bij bevordering door verhoging in graad – aanleggen van een bevorderingsreserve –
goedkeuring
De Zoneraad verklaart volgens personeelsplan de functie van luitenant-vrijwilliger onder de vorm
van bevorderingsreserve vacant. De bevorderingsvoorwaarden zijn :
a) benoemd zijn in de graad van sergeant of adjudant ;
b) Belg zijn ;
c) de vermelding "voldoende", “goed” of “zeer goed gekregen hebben bij de laatste evaluatie ;
d) titularis zijn van het brevet OFF1 ;
e) geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, vermeld in artikel 57 ;
f) niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is
vrijdag 11 mei 2018 of met poststempel ten laatste op vrijdag 11 mei 2018. De kandidaturen dienen
gericht te worden aan de personeelsdienst van de zone, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700
Oudenaarde. Bij kandidaatstelling voegt de kandidaat een copy van brevet OFF1.
De kosten inherent aan deze vacant verklaring en de selectieprocedure te verrekenen op artikel
351/123-18 van de begroting 2018 betreffende kosten voor het inrichten van examens van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
7. Vacant verklaren van de functie van preventieadviseur niveau 2 interne preventiedienst – Niv
B1-B3 – goedkeuring
Dit punt wordt uitgesteld.
8. Intrekking besluit 22 december 2017 houdende de overeenkomst tussen de provincie
Oost-vlaanderen en de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen dienstjaar 2018 – goedkeuring
Het zoneraadsbesluit van 22 december 2017 houdende de overeenkomst tussen de provincie OostVlaanderen en de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen dienstjaar 2018 wordt ingetrokken.
De burgemeester van Brakel vervoegt de zitting.
9. Aankoop divers rollend materieel brandweer - logistieke voertuigen post Oudenaarde goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. FORCMS-VV-067-Perceel 4 en de raming voor
de opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer - logistieke voertuigen post Oudenaarde”.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 66.115,70 euro excl. 21
% btw of 80.000,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget van 2018 op artikel 351/743-98. De aankoop zal gebeuren via de federale
aankoopcentrale.
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10. Aankoop divers rollend materieel brandweer - personeelswagen post Zottegem - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. FORCMS-VV-067-Perceel 3 en de raming voor
de opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer - personeelswagen post Zottegem”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 37.190,08 euro excl. 21 % btw of
45.000,00 euro incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget
van 2018 op artikel 351/743-98. De aankoop zal gebeuren via de federale aankoopcentrale.
11. Aankoop divers rollend materieel brandweer - tankwagen post Kruishoutem en post Ronse goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. II/MAT/A26-297-12 - perceel 3 en de raming voor
de opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer - tankwagen post Kruishoutem en post
Ronse”. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 512.396,69 euro excl.
21 % btw of 620.000,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget van 2018 op artikel 351/743-98. De aankoop zal gebeuren via de federale
aankoopcentrale.
12. Verkoop twee afgeschreven voertuigen - goedkeuring gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om de volgende voertuigen in de staat waarin ze zich
bevinden te verkopen via het online veilinghuis I&O Auctions :
- hoogtewerker, van het merk Mercedes met eerste indienststelling op 04/02/2010 en
chassisnummer WDB9505341K456158, de hoogtewerker zelf (niet het voertuig maar de
opbouw) is van bouwjaar 1978 ;
- logistiek voertuig, van het merk Renault met eerste indienststelling op 24/09/2001 en
chassisnummer VF1FDCCD525311715.
De koper engageert zich om het voertuig een ‘burgeruitzicht’ te geven (kleur, enz.), indien het voertuig
markeringen of speciale kleuren heeft (vermelding ‘brandweer’, enz.).
13. Voorstelling zonale website
Dit punt wordt kort toegelicht en op een volgende zitting opnieuw besproken.
14. Varia
- Er werden geen variapunten geformuleerd.

Niet openbare zitting

1. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 20/02/2018
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet openbare zitting van
26/02/2018 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, akte zonder
opmerkingen.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 2 tot 10 van de niet-openbare zitting toe te lichten.
Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt.
2. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Zottegem
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de Brandweerpost Zottegem wordt op zijn vraag ontslag
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 2 maart 2018.
3. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Zottegem
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de Brandweerpost Zottegem wordt op zijn vraag ontslag
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 2 maart 2018.
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4. Verlengen van een tijdelijk voltijds contract van een administratief medewerker (c1-c3) goedkeuring
De Zoneraad verlengt het tijdelijk contract van een administratief medewerker (c1-c3) als voltijds
contractureel administratief medewerker (c1-c3) tot 31 december 2018.
5. Open verklaren van een functie administratief medewerker ( c1-c3 ) voor een bepaalde tijd
en aanstelling door gebruik te maken van de werfreserve - goedkeuring
De Zoneraad verklaart de functie van administratief bediende (C1-C3) open voor een bepaalde tijd
tot 31 december 2018, met mogelijke verlenging. De aanwijzing van een administratief bediende
zal gebeuren uit de werfreserve zoals vastgesteld door de Zoneraad op 22 september 2017.
De Zoneraad stelt een voltijds contractureel administratief medewerker (c1-c3) voor een bepaalde
tijd aan tot 31 december 2018, met mogelijke verlenging.
6. Toelating tot de bevorderingsstage van sergeant van twee sergeant-vrijwilligers –
goedkeuring
De Zoneraad laat twee personen, in orde van de rangschikking, met ingang van 2 februari 2018 toe
tot de bevorderingsstage van sergeant-vrijwilliger.
7. Toelating tot de professionaliseringsstage van een sergeant – goedkeuring
Een sergeant-vrijwilliger wordt toegelaten tot de professionaliseringsstage van beroepssergeant.
8. Aanstelling van een adjudant-vrijwilliger bij bevordering door verhoging in graad goedkeuring – goedkeuring
Een sergeant-vrijwilliger wordt aangesteld als adjudant-vrijwilliger met ingang van 1 september
2017.
9. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 10 functies hulpverlenerambulancier-vrijwilliger - goedkeuring
De jury voor de selectieprocedure van 10 functies hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit 3 interne juryleden en één
extern jurylid.
10. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 30 brandweerman-vrijwilligers –
goedkeuring
De jury voor de selectieprocedure van 30 brandweerman-vrijwilligers van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit 3 interne juryleden en één extern jurylid.
11. 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 30 maart 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Zottegem.
Oudenaarde, 2 maart 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
30 maart 2018 13u45 Kazerne Zottegem
27 april 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
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25 mei 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
29 juni 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
2 MAART 2018
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig :

Verontschuldigd :
Afwezig :

Luc Dupont, Voorzitter,
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Jenne De Potter, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren, Joop Verzele,
Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Jozef Browaeys, Johan Van Tittelboom, Karen De Colfmacker
Kathleen Hutsebaut

Agenda :
1. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 20/02/2018
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 26/01/2018
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt akte van de zonecollegebesluiten zonder
opmerkingen.
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 26/01/2018 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
26/01/2018 wordt goedgekeurd.
Een expert van de dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 3 tot 8 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 2/03/2018 :
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/94
5.461,40 €
2017/99
137,96 €
2017/95
4.769,14 €
2017/100
95.053,41 €
2017/96
111.028,78 €
2017/101
1.635,00 €
2017/97
2017/102
11.373,00 €
2017/98
19.795,61 €
2017/103
-1.704,70 €
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2018/02
8.904,11 €
2018/07
92.791,46 €
2018/03
6.742,92 €
2018/08
11.679,92 €
2018/04
28.867,04 €
2018/09
111.057,30 €
2018/05
12.356,02 €
2018/10
31.347,25 €
2018/06
7.559,74 €
2018/11
59.306,32 €
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 :
- dienstjaar 2018 : lijst met afdrukdatum 28/02/2018 met totaalbedrag van 47.196,83 €.
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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 2018/13 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 2018/13 voor een totaal bedrag van € 5.187,90
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. Interne kredietaanpassing 3 voor het dienstjaar 2017 – goedkeuring
Het Zonecollege keurt de “Interne kredietaanpassing 3 van het dienstjaar 2017”, in toepassing van
artikel 10 van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de
hulpverleningszones goed.
7. Verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen (E.D.T.C.) –
gunning
De basisopdracht “Verplichte periodieke controles van installaties, arbeids- en beschermingsmiddelen
(E.D.T.C.)” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde
AIB-Vincotte Belgium, Bollebergen 2A-bus 12 te 9052 Zwijnaarde, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 15.604,53 euro excl. 21 % btw of 18.881,48 euro incl. 21 % btw. De
verlengingen worden mogelijks gegund tegen dezelfde voorwaarden als de basisopdracht.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018 op de diverse
budgetartikels. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. 2017/029.
8. Betwisting Tollet Filip vordering 2004835 dd. 20/07/2017
Het Zonecollege bespreekt de ontvangen betwisting en verwacht een mogelijke oplossing via de
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de aanvrager. Dit punt wordt uitgesteld tot hierin
duidelijkheid verkregen wordt.
9. Overzicht prestaties 2017 – bespreking
Het Zonecollege neemt akte van de geleverde prestaties in het dienstjaar 2017. Een belangrijke stijging
t.o.v. 2015-2016 ten gevolge van oefeningen, voortgezette opleidingen, zonale dispatching,
ziekenwagenritten, vergaderingen en overleg-momenten en transport werd vastgesteld. Per dag
rukken 10 voertuigen, inclusief 2,7 autopompen, uit voor een brandweerinterventie waarvan 13% voor
oproepen buiten de zone. Een daling van oproepen voor “dringende” wespenverdelging wordt
vastgesteld wegens de behandeling van de aanvragen door de zonale dispatching. Het aantal ritten
voor de ziekenwagen stijgen als gevolg van preventieve inzetten, méér oproepen voor intoxicaties en
grote perioden van onbeschikbaar van ziekenwagen 2 in Waregem.
Het Zonecollege vraagt een berekening van de nettokost voor de ziekenwagenuitrukken.
De burgemeester van Zottegem verlaat de zitting.
10. Samenwerkingsprotocol tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, Politiezone Brakel
(5426), Ronse (5427), Vlaamse Ardennen (5425), Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem (5429),
AZ Glorieux Ronse, AZ Sint-Elisabeth Zottegem en AZ Oudenaarde en de gouverneur van de
provincie Oost-Vlaanderen - bespreking
Het Zonecollege bespreekt het ontwerp van samenwerkingsprotocol tussen de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen, Politiezone Brakel (5426), Politiezone Ronse (5427), Politiezone Vlaamse
Ardennen (5425) en Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem (5429), AZ Glorieux Ronse, AZ SintElisabeth Zottegem, AZ Oudenaarde en de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen. Het
ontwerp wordt op 30/03/2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de Zoneraad.
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11. E-mailprotocol en richtlijnen externe communicatie – bespreking
Het Zonecollege bespreekt het ontwerp van e-mailprotocol en richtlijnen inzake externe
communicatie. De datacommunicatie wordt ter beschikking gesteld van de personeelsleden voor de
uitoefening van hun functie, met als doel informatie die met het werk te maken heeft, te communiceren,
op te zoeken en te bewaren (“professioneel gebruik”). Het is de bedoeling binnen de HVZ Vlaamse
Ardennen voldoende garantie te verkrijgen om op een goede manier met e‐mail om te gaan en waarbij
de gebruikers zich bewust zijn van het feit dat bepaalde vormen van e‐mailgebruik als acceptabel of
onacceptabel beschouwd worden. Afspraken maken met betrekking tot de controle op de toepassing
van dit protocol met eerbiediging voor de persoonlijke levenssfeer vormt een onderdeel van het emailprotocol.
De richtlijnen betreffende externe communicatie hebben tot doel algemene richtlijnen en informatie te
verschaffen bij het gebruik van externe communicatie via e‐mail, social mediakanalen en andere
communicatiemiddelen. Elke medewerker van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen welke
online actief is wordt verwacht ambassadeur te zijn van de hulpverleningszone.
Het Zonecollege beslist om beide ontwerpdocumenten op te nemen in de aanvullende bepalingen voor
het operationeel personeel en in het statuut voor het administratief personeel.
12. Personeelsfeest - bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
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.
Het Zonecollege vergadert in zitting op 30 maart 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van Zottegem.
Oudenaarde, 2 maart 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
30 maart 2018 13u45
27 april 2018 13u45

Kazerne Zottegem
Kazerne Oudenaarde
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25 mei 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
29 juni 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
Register beraadslagingen Zonecollege
Zitting 2 maart 2018

