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

Verontschuldigd :
Afwezig :

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

Openbare zitting

De Zoneraad duidt, conform artikel 10 van het huishoudelijk reglement van de Zoneraad, Dhr. Marnic De
Meulemeester aan om de zitting van de Zoneraad voor te zitten.
1. Mededelingen
- Brief gouverneur dd. 12/2/2018 betreffende de gedeeltelijke goedkeuring van het
gemeenteraadsbesluit van Zottegem houdende de vaststelling van de dotatie voor het dienstjaar
2018. De dotatie voor exploitatie wordt goedgekeurd, de dotatie voor investeringen wordt niet
goedgekeurd.
- Brief gouverneur dd. 9/3/2018 betreffende goedkeuring begroting 2018 met verzoek tot
aanpassing.
- Besluit van de gemeenteraad van Kruishoutem van 14 november 2017 houdende de definitieve
beslissing tot samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en Zingem.
- Samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate hulpverlening tussen BVLAR en
FLUVIA (besluit ZR agendapunt 3 openbare zitting 26/01/2018) :
• Mailbericht FOD Binnenlandse Zaken Juridische Dienst 13/03/2018 : verzoek tot aanpassen
• Mailbericht FOD Binnenlandse Zaken Juridische Dienst 16/03/2018 gericht aan FLUVIA –
verzoek tot aanpassen en kennisgeving aan BVLAR.
De Zoneraad trekt het besluit van de Zoneraad van 26 januari 2018 houdende de
samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate hulpverlening tussen de
Hulpverleningszones Vlaamse Ardennen en FLUVIA in en keurt de aangepaste
samenwerkingsovereenkomst, conform de opmerkingen van het Toezicht, goed.
De aanpassing betreft enkel het schrappen van het tweede lid van artikel 9, nl. “Bij gelijkheid in
graad is de officier/onderofficier van de territoriaal bevoegde zone, de leider van de operaties.”.
- De Zoneraad neemt akte van de planning betreffende de viering van het 150-jarig bestaan van
de brandweerpost Zottegem.
2. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 2/03/2018 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 2/03/2018 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
3. Samenwerkingsprotocol tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, Politiezone
Brakel (5426), Ronse (5427), Vlaamse Ardennen (5425), Zottegem/Herzele/Sint-LievensHoutem (5429), AZ Glorieux Ronse, AZ Sint-Elisabeth Zottegem en AZ Oudenaarde en de
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen – goedkeuring
De Zoneraad keurt het samenwerkingsprotocol tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen,
Politiezone Brakel (5426), Politiezone Ronse (5427), Politiezone Vlaamse Ardennen (5425) en
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Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem (5429), AZ Glorieux Ronse, AZ Sint-Elisabeth Zottegem,
AZ Oudenaarde en de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen goed.
Om de samenwerking vlot te doen verlopen worden een stuurgroep en drie projectgroepen,
gevormd rond de regio’s Ronse / Oudenaarde / Zottegem, opgericht. Minimaal éénmaal per jaar
komt de stuurgroep samen om de beleidslijnen uit te tekenen en het samenwerkingsprotocol te
evalueren. Daarnaast is er minstens tweemaal per jaar een operationeel overleg op niveau van de
projectgroepen gepland. Het samenwerkingsprotocol loopt tot 31 december 2020. Bij het
beëindigen van de duurtijd volgt een globale evaluatie waarbij voorgesteld wordt om het
samenwerkingsprotocol al dan niet stilzwijgend te verlengen voor onbepaalde duur.
4. Vacant verklaren functie van voltijds contractueel preventieadviseur niveau 2 interne
preventiedienst (B1-B3) – goedkeuring
De Zoneraad verklaart de functie van preventieadviseur niveau 2 ( B1-B3 ) open. De oproep tot
kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwijzing van een preventieadviseur niveau
2 te vervulen bij wijze van aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop de kandidaatstelling
op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is vrijdag 4 mei 2018 of poststempel ten laatste op 4
mei 2018. De kandidaturen dienen gericht aan de personeelsdienst van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen, Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de kandidaatstelling voegt
de kandidaat de titels en verdiensten die hij/zij meent te kunnen doen gelden om de betrekking te
verkrijgen. De kosten inherent aan deze vacant verklaring en de selectieprocedure te verrekenen op
artikel 351/123-18 van de begroting 2018. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een
looptijd van twee jaar.
5. Vacant verklaren van de functie van sergeant-beroeps te begeven bij professionalisering in
dezelfde zone – goedkeuring
De Zoneraad verklaart volgens personeelsplan de functie beroepssergeant vacant binnen de zone.
De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de professionalisering in dezelfde
graad en dezelfde zone. De professionaliseringsvoorwaarden zijn :
1° benoemd zijn als vrijwillig personeelslid en niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel ;
2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving ;
3° over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar beschikken, aanwervingsstage niet
inbegrepen ;
4° beschikken over een vermelding « voldoende » bij zijn laatste evaluatie ;
5° voor de professionalisering in de graad van sergeant beschikken over het modulecertificaat
"Competentiemanagement en evaluatie" en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1.
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is
vrijdag 4 mei 2018 of met poststempel ten laatste op 4 mei 2018. 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 certificaat EVAL, getuigschrift PREV-1 en
FOROP-1. De kosten inherent aan deze vacant verklaring en de selectieprocedure te verrekenen
op artikel 351/123-18 van de begroting 2018.
6. Varia
- Snelle adequate hulpverlening Zwalm : de hulpverleningszone Centrum stuurt soms middelen
van de post Deinze in het kader van de snelle adequate hulpverlening, hetgeen moeilijk als snelle
hulpverlening kan aanzien worden. Dit fenomeen werd reeds eerder aan de hulpverleningszone
Centrum gemeld. De Zoneraad vraagt om formeel per brief de problemthiek over te maken aan
de hulpverleningszone Centrum.
Niet openbare zitting

1. Mededelingen
- Er werden geen mededelingen geformuleerd.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 2 tot 5 van de niet-openbare zitting toe te lichten.
Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt.
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2. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Herzele – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Herzele wordt op zijn vraag eervol ontslag
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 1 juni 2018. Een
erkentelijkheidspremie wordt toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende
bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen.
3. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Herzele – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Herzele wordt op zijn vraag eervol ontslag
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 1 mei 2018. Een
erkentelijkheidspremie wordt toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende
bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen.
4. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – post Kluisbergen
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt opgeschort van
4 maart 2018 tot en met 3 september 2018.
5. Procedure vacant verklaring één functie luitenant-beroeps te begeven door
professionalisering - vrijstelling assessment - goedkeuring
Een luitenant-vrijwilliger wordt, in de selectieprocedure voor invulling van de functie van
luitenant-beroeps te begeven bij professionalisering in dezelfde zone zoals vacant verklaard door
de Zoneraad in zitting van 24 november 2017, vrijgesteld van de eliminerende schriftelijke proef
in de vorm van een assessment.
6. 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 27 april 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 30 maart 2018.
De Secretaris,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
27 april 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
25 mei 2018 13u45
Kazerne Oudenaarde

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

De Voorzitter, wnd.

Marnic De Meulemeester, Burgemeester

29 juni 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
30 MAART 2018
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig :

Verontschuldigd :
Afwezig :

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

Agenda :
De Zoneraad duidt, conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van het Zonecollege, Dhr. Marnic
De Meulemeester aan om de zitting van het Zonecollege voor te zitten.
1. Mededelingen
De jaarrekening 2017 wordt op 25 mei 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de Zoneraad.
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 2/03/2018 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
2/03/2018 wordt goedgekeurd.
Een expert van de dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 3 tot 10 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 30/03/2018 :
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/104
637,94 €
2017/108
1.239.250,81 €
2017/105
2.238,02 €
2017/109
701.290,71 €
2017/106
2.402,18 €
2017/110
1.263,09 €
2017/107
0,01 €
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2018/12
72.865,86 €
2018/17
235,00 €
2018/13
17.305,92 €
2018/18
110.025,13 €
2018/14
109.484,94 €
2018/19
13.756,56 €
2018/15
4.265,66 €
2018/20
79.514,95 €
2018/16
5.405,20 €
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 :
- dienstjaar 2018 : lijst met afdrukdatum 27/03/2018 met totaalbedrag van 22.573,46 €.
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 2018/19 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 2018/19 voor een totaal bedrag van € 3.330,19
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 4 voor het dienstjaar 2017- goedkeuring
Het Zonecollege keurt de “Interne kredietaanpassing 4 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. Aankoop divers rollend materieel brandweer - 2 logistieke voertuigen post Oudenaarde –
gunning
De opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer - 2 logistieke voertuigen post Oudenaarde”
wordt gegund aan Renault België Luxemburg, Bergense Steenweg 281 te 1070 Anderlecht, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 65.687,62 euro excl. 21 % btw of 79.482,02 euro incl. 21 % btw
op basis van het bestek met nr. FORCMS-VV-067 - perceel 4. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget van 2018 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, op artikel
351/743-98.
8. Aankoop divers rollend materieel brandweer - personeelswagen post Zottegem – gunning
De opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer - personeelswagen post Zottegem” wordt
gegund aan D'IETEREN SA, Rue Du Mail 50 te 1050 Bruxelles, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 36.341,42 euro excl. 21 % btw of 43.973,12 euro incl. 21 % btw op basis van
het bestek met nr. FORCMS-VV-067 - perceel 3. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget van 2018 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, op artikel 351/743-98.
9. Aankoop divers rollend materieel brandweer - tankwagen post Kruishoutem en post Ronse –
gunning
De opdracht “Aankoop divers rollend materieel brandweer - tankwagen post Kruishoutem en post
Ronse” wordt gegund aan Vanassche FFE NV, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 511.186,00 euro excl. 21 % btw of 618.535,06 euro incl. 21 %
btw op basis van het bestek met nummer II/MAT/A26-297-12 - perceel 3. De uitgave voor deze
opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018 van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen, op artikel 351/743-98.
10. Reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten – bespreking
Het jaarcontract met GF Cleaning loopt af op 31 maart 2018. Om geen onderbreking van het reinigen
van oppervlakken in de diverse brandweerposten te krijgen wordt beslist om zes maand tijdelijk
poetspersoneel in te zetten via CREAT. De maand april wordt overbrugd via een bestelbon.
Ondertussen wordt verder gezocht naar een duurzame oplossing.
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11. Facturatie interventies buiten de hulpverleningszone – bespreking
Tussenkomsten in het kader van de snelle adequate hulpverlening op het grondgebied van een andere
hulpverleningszone kunnen niet rechtstreeks aan de burger gefactureerd worden aangezien het
retributiereglement enkel kan toegepast worden binnen het grondgebied van een hulpverleningszone.
Verbruiksgoederen kunnen wel aangerekend worden. De problematiek stelt zich doorgaans bij
oproepen voor een verkeersongeval, waarna de verzekeringspolis van de betrokken voertuigen meestal
aangesproken wordt. Vanaf 2018 worden tussenkomsten in het kader van de snelle adequate
hulpverlening op het grondgebied van een andere hulpverleningszone niet meer gefactureerd aan de
burger, met uitzondering van de verbruiksgoederen.
12. SAH samenwerking BVLAR en WAPI (Wallonie Picarde) – bespreking
Het Zonecollege neemt kennis van het model van de samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en
adequate hulpverlening tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de Hulpverleningszone
Wallonie Picarde. In een eerste overleg, op 27 februari 2018, werd de financiële impact besproken.
Een volgend overleg tussen de voorzitters van beide hulpverleningszones is gepland op 28 mei 2018.
Het is de bedoeling om op 29 juni 2018 een ontwerp ter goedkeuring te kunnen voorleggen aan de
Zoneraad.
13. Contacten met de media bij interventies - bespreking
Het Zonecollege bespreekt de problematiek van de snelle opkomst van de media indien de Politie de
Brandweer om bijstand vraagt. Het vroegtijdig door de media berichten van bepaalde interventies is
niet alleen delicaat t.a.v. de naastbestaanden maar het kan ook verder opsporingsonderzoek door de
Politie beïnvloeden.
De ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2011 betreffende de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer en recht van afbeelding werd op 21 december 2017 toegelicht aan het Zonaal
Informatiecomite van de hulpverleninszone. Hierbij werd onder andere verwezen naar de
discretieplicht welke gedefinieerd kan worden als zijnde een algemene gedragsnorm die
functionarissen verbiedt om op eigen initiatief over zaken te communiceren waarvan ze kennis hebben
in het kader van hun functie en waarvan de onthulling niet expliciet toegelaten of voorgeschreven is.
Dergelijke voorvallen zullen met de verschillende disciplines besproken en opgenomen worden in een
verslag waarna ze als een actiepunt kunnen opgevolgd en geëvalueerd worden. Het Zonecollege
vermoedt dat uiteindelijk de hulpverleningszone niet zelf rechtstreeks verantwoordelijk kan gesteld
worden voor dit probleem. Het Zonecollege verwacht van de media dat bij interventies met dodelijke
slachtoffers op een serene manier bericht wordt. Een dienstnota waarbij de nodige richtlijnen gegeven
worden wordt eerstdaags uitgestuurd.
De burgemeester van Herzele verlaat de zitting.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 15 toe te lichten. Hij verlaat de zitting na het geven
van de toelichting.
14. Reparatie KB administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones
– toelichting
Het Zonecollege neemt kennis van een overzicht van de bijzonderste wijzigingen zoals opgenomen in
het Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014
tot bepaling van administratief statuut van het personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging
van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de
openbare hulpdiensten.
15. Varia
- Kleine aankopen ter motivatie of appreciatie van het personeel : op vraag van de bijzondere
rekenplichtige wordt steeds aan het Zonecollege goedkeuring gevraagd. Het Zonecollege geeft
goedkeuring om voor dergelijke kleine aankopen een budget van 100 € maximum te voorzien en
bij pensionering 50 € en 5€ per jaar dienst.
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- Het Zonecollege neemt akte van een kort overzicht van het ziekteverzuim van het administratief en
operationeel 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 27 april 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van Oudenaarde.

Oudenaarde, 30 maart 2018.

De Secretaris,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
27 april 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
25 mei 2018 13u45
Kazerne Oudenaarde
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