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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

27 APRIL 2018  
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 
Hedwin De Clercq, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren : 
Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Joop Verzele, Johan Van Tittelboom, Karen De Colfmacker, Philippe Willequet, Lieven Latoir 
Afwezig : Jozef Browaeys 

 
  

 
 
 
   

1. Mededelingen  
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 

12/04/2018 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in zitting van 
2/03/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen. 

- Mailbericht Dhr. Guido Mortier, secretaris gemeente Zingem van 5/04/2018 betreffende de 
fusie van Kruishoutem en Zingem.  De Zoneraad neemt akte van de gemeenteraadsbesluiten 
van Zingem van 15/12/2016 en 14/11/2017. 

- Mailbericht Karlien Torck, Stafmedewerker gemeente Kruishoutem van 15/03/2018 
betreffende de fusie van Kruishoutem en Zingem. De Zoneraad neemt akte van de 
gemeenteraadsbesluit van Kruishoutem van : 
   - 12/12/2016 : principiële beslissing tot samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en 
                            Zingem  
   -  14/11/2017 : definitieve beslissing tot samenvoeging van de gemeenten Kruishoutem en  
                            Zingem 

- Een kort overzicht wordt gegeven over de te nemen akties bij de fusie van gemeenten binnen 
dezelfde zone, met of zonder posten. 

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

d.d. 30/03/2018 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 30/03/2018 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.   

 
3. Verslag inspectiebezoek FOD Binnenlandse Zaken - kennisname    

De Zoneraad neemt kennis van het verslag van het inspectiebezoek uitgevoerd door de FOD 
Binnenlandse Zaken.  De zonale organisatie begint steeds meer vorm te krijgen.  De samenwerking 
binnen de zone verloopt vrij vlot door een open en transparante cultuur die tot uiting komt in de 
organisatiestructuur. Er werden over het algemeen reeds mooie resultaten geboekt en de 
verschillende beleidsdomeinen worden behartigd maar er ligt nog een hoop werk op de plank.  Hoe 
men omgaat met de uitdagingen aangaande het  gebrek aan personeelscapaciteit zal de toekomstige 
evolutie van de zone in belangrijke mate bepalen.  De huidige zonale organisatie rust op een (te) 
beperkt aantal schouders wat een aanzienlijk risico inhoudt.  Het verbreden van de draagkracht kan 
de bedrijfszekerheid van de zone zeker ten goede komen en zou de (over)belasting voor de huidige 
trekkers van de zone kunnen wegnemen. 
Het in werking treden van de zonale dispatching is een enorme stap vooruit.  Deze levert een massa 
nieuwe gegevens op die in de nabije toekomst gebruikt zullen kunnen worden om het zonale beleid 
te verfijnen en op punt te stellen.  Zij zullen dan ook van een groot belang zijn bij de uitwerking 

Openbare zitting 
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van het nieuwe meerjarenbeleidsplan dat ter kennisname voorgelegd zal worden aan de Zoneraad, 
ter voorbereiding van de volgende legislatuur. 

 
4. Varia 

-  Planning zittingen Zoneraad en Zonecollege 2de semester 2018 :  
vrijdag 31 augustus 2018    13u45 Kazerne Oudenaarde 
vrijdag 28 september 2018    13u45 Kazerne Oudenaarde 
vrijdag 26 oktober 2018    13u45 Kazerne Oudenaarde 
vrijdag 23 november 2018    13u45 Kazerne Oudenaarde 
vrijdag 21 december 2018    13u45 Kazerne Oudenaarde 

 
 
 

 

 
 

1. Mededelingen 
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 

12/04/2018 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet-openbare 
zitting van 2/03/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen. 
De sergeant-vrijwilliger welke op 2/03/2018 toegelaten werd tot de professionaliseringsstage van 
beroepssergeant heeft twee weken later beslist de functie niet op te nemen.  Hierna besliste de 
Zoneraad op 30/03/2018 deze functie opnieuw vacant te verklaren. 

- Mailbericht van Dhr. Ivo Brisaert, Attaché Juridische Directie Algemene Directie Civiele 
Veiligheid , d.d. 23/03/18 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet-
openbare zitting van 2/03/2018 genomen besluiten : volgende vragen en opmerkingen werden 
genoteerd : “ In het besluit nr. 8 wordt iemand bevorderd tot adjudant met terugwerkende kracht 
tot 1/9/2017. Gaat dit om een vergetelheid of hebben betrokken personen in augustus om één of 
andere reden verzaakt aan hun bevordering of hoe komt het dat ze niet opgenomen werden in de 
lijst van 25/8/2018 ? “ 

 
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. 

 
2. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Oudenaarde  

Aan een brandweerman-vrijwilliger van de Brandweerpost Oudenaarde wordt op zijn vraag ontslag 
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 28 april 2018. 
 

3. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Kruishoutem  
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de Brandweerpost Kruishoutem, wordt 
opgeschort van 1 mei 2018 tot en met 31 oktober 2019. 
 

4. Aanstelling van adjudant-vrijwilligers bij bevordering door verhoging in graad - aanpassing  
De beslissing van de Zoneraad van 25 augustus 2017 houdende de aanstelling van adjudant-
vrijwilligers bij bevordering door verhoging in graad wordt aangepast. Negen personen worden 
aangesteld als adjudant-vrijwilliger met ingang van 1 september 2017 en twee personen worden 
aangesteld met ingang van 1 mei 2018. 
 

Een beroepsmajoor van de brandweerpost Ronse vervoegt de zitting voor een korte huldiging ter 
voorbereiding van punt 5 van de niet-openbare zitting.  Hij verlaat de zitting na de korte huldiging waarna 
de Zoneraad beraadslaagt. 

 

5. Eervol ontslag beroepsmajoor – brandweerpost Ronse – goedkeuring  
Aan beroepsmajoor van de brandweerpost Ronse, wordt op zijn vraag eervol ontslag verleend uit 
zijn functie van beroepsmajoor, met ingang van 1 mei 2018.  Hij wordt gemachtigd om met ingang 
van 1 mei 2018 aanspraak te maken op zijn rustpensioen. 

 

Niet openbare zitting 
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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 25 mei 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

 

Oudenaarde, 27 april 2018. 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 : 

25 mei 2018               13u45 Kazerne Oudenaarde  vrijdag 26 oktober 2018        13u45 Kazerne Oudenaarde 
29 juni 2018               13u45 Kazerne Oudenaarde  vrijdag 23 november 2018    13u45 Kazerne Oudenaarde 
31 augustus 2018       13u45 Kazerne Oudenaarde  vrijdag 21 december 2018     13u45 Kazerne Oudenaarde 
28 september 2018     13u45 Kazerne Oudenaarde    
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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN  

27 APRIL 2018  
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 
Hedwin De Clercq, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren : 
Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Joop Verzele, Johan Van Tittelboom, Karen De Colfmacker, Philippe Willequet, Lieven Latoir 
Afwezig : Jozef Browaeys 

 
  

Agenda :   
 
1. Mededelingen 

- Een nieuw aangeworven administratief medewerkerster algemene administratie wordt 
voorgesteld. 

- Op de bevraging bij zone Centrum waarom, in het kader van de snelste adequate hulpverlening,  
interventievoertuigen vanuit de post Deinze naar Zwalm uitgestuurd worden kregen we volgend 
antwoord : “De uitgestuurde autopomp van Deinze had te maken met een gelijktijdige interventie 
van de post Gavere waardoor Deinze werd gealarmeerd door het oproepsysteem van zone 
Centrum.  Deze info had de dispatching van zone Centrum in principe moeten doorgeven aan de 
dispatching van BVLAR. Hierover  werd reeds contact gelegd met zone Centrum en zal een overleg 
gepland worden hieromtrent.  “ 

- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 
11/04/2018 betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 
2/03/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen. 

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om onderstaande mededelingen toe te lichten.  Hij verlaat 
de zitting na het geven van de mededelingen. 

 
- Een administratief medewerkerster algemene administratie hervat het werk na langdurende 

afwezigheid wegens ziekte. 
- Een beroepsonderofficier, met een langdurende afwezigheid wegens ziekte, heeft verlenging van 

ziekte. 
 
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 30/03/2018 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
30/03/2018 wordt goedgekeurd.   

 
Een expert van de dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 3 tot 7 toe te lichten.  Zij verlaat de 
zitting na het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
3. Collectieve betalingsbevelen – 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 
2018/21 44.202,60 €  2018/26 1.853,39 € 
2018/22 0,00 €  2018/27 716.547,91 € 
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2018/23 27.633,63 €  2018/28 27.011,19 € 
2018/24 11.199,76 €  2018/29 8.399,74 € 
2018/25 35.931,76 €    

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 24/04/2018 met totaalbedrag van 27.240,34 €. 
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 2018/27 en 2018/28 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 2018/27 en 2018/28 voor een totaal bedrag van 
€ 1.134,10 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. Tijdelijk ter beschikking stellen van poetspersoneel - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze      
Het Zonecollege keurt de offerte met nr. 2018-81-C3-DVO en de raming voor de opdracht “Tijdelijk 
ter beschikking stellen van poetspersoneel” goed.  De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in de offerte en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten.  De raming bedraagt 13.223,14 euro excl. 21 % btw of 16.000,00 euro incl. 21 
% btw.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018, op artikel 
351/125-06. De aankoop zal gebeuren via de dienstverlenende vereniging TMVS. 
 

7. Tijdelijk ter beschikking stellen van poetspersoneel – gunning  
De opdracht “Tijdelijk ter beschikking stellen van poetspersoneel” wordt gegund aan ATALIAN NV, 
Internationalelaan 55, Bus F te 1070 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 13.223,14 
euro excl. 21 % btw of 16.000,00 euro incl. 21 % btw op basis van de offerte  met nummer 2018-81-
C3-DVO.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien op artikel 351/125-06 in het exploitatiebudget 
van 2018 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.    
 

8. Betwisting Tollet Filip vordering 2004835 dd. 20/07/2017   
Dit punt wordt uitgesteld tot er de duidelijke criteria voor vrijstelling van dergelijke interventies ter 
goedkeuring voorgelegd worden. 
 

Een lid van de werkgroep communicatie vervoegt de zitting om de punt 9 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting 
na het geven van de toelichtingen. 

 
9. Vernieuwde website BVLAR – bespreking   

Het Zonecollege neemt kennis en bespreekt de vernieuwde website (testomgeving) van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.  Er werden geen opmerkingen geformuleerd.  De vernieuwde 
website zal eind mei 2018 aan de pers voorgesteld worden en toegankelijk gemaakt voor het grote 
publiek. 
 

10. Verslag zonewerking 1ste kwartaal 2018 cfr. artikel 110 wet CV – kennisneming 
Het Zonecollege neemt kennis van het verslag van de zonewerking tijdens het 1ste kwartaal van 2018.   
Een aantal grote interventies, zoals de appartementsbranden in Ronse en Oudenaarde, waren opvallend. 
Een verandering in de oproepprocedure zal voor een stijging zorgen van 2,3% van de personeelskost 
op het gedeelte van de interventies.  Uitval door langdurige zieken hebben bij velen een verhoogde 
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werklast tot gevolg gehad. Beleidsmatig werden de vergaderingen van de Technische Commissie 
organisatorisch wisselend georganiseerd met werkvergaderingen om de uniformiteit te verbeteren. 
 

11. Evaluatie Ronde Van Vlaanderen 2018 – bespreking 
Dit punt wordt uitgesteld. 
 

12. Tarief wespenverdeling - bespreking 
Dit punt wordt uitgesteld. 

 
13. Samenwerking met andere hulpverleningszones – bespreking mogelijkheden en goedkeuring 

Het Zonecollege bespreekt mogelijkheden om samenwerkingen met andere hulpverleningszones vast 
te leggen. Hierbij wordt gekeken naar hulpverleningszones die voornamelijk werken met vrijwillig 
operationeel personeel en ondersteund door professionelen. Het is de bedoeling beiden sterker te 
maken.  Het Zonecollege stelt zijn beslissing uit tot een duidelijk financieel beeld verkregen wordt van 
de impact van dergelijke samenwerking. 

 
De coördinator interventies vervoegt de zitting om de punt 14 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting na het 
geven van de toelichtingen. 

 
14. Ontwerp hervorming dringende medische hulpverlening -  bespreking 

Het Zonecollege bespreekt de aangekondigde hervorming van de dringende geneeskundige 
hulpverlening.  Iedere dienst zal een overeenkomst moeten sluiten met het Ministerie van 
Volksgezondheid en zich dienen te onderwerpen aan kwaliteitseisen. Op heden zijn er 426 
ziekenwagens in België, historisch gegroeid, waarbij uit simulaties kan aangetoond worden dat 350 
ziekenwagens voldoende kan zijn om de vooropgestelde service level te halen.  De gesubsidieerde 
ziekenwagens moeten minstens gedeeltelijk bemand zijn op de vertrekplaats en zijn niet afhankelijk 
van oproepbare manschappen.  Naast de ziekenwagens zullen er ook een vijftigtal PIT’s (Paramedisch 
InterventieTeam) gevormd worden.  Vandaag halen we in België een service level van 15 minuten 
voor 88% van de interventies. Deze norm zal gebracht worden op 15 minuten voor 90% van de 
interventies.  Het netto kostenplaatje voor de implementatie van de wachtdiensten bevat nog veel 
onduidelijkheden.  Het voorstel tot aanpassing van het aantal ziekenwagendiensten, al dan niet met 
permanentie, in de provincie Oost-Vlaanderen is momenteel overgemaakt aan het FOD 
Volksgezondheid, maar er is nog geen duidelijkheid omtrent de uiteindelijke beslissing. 

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 15 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting na het geven 
van de toelichting. 

 
15. Aanpassing personeelsplan - bespreking  

Het Zonecollege bespreekt de voorgestelde aanpassing van het personeelsplan. De aanpassingen 
omvatten een weergave van de realistische personeelsnoden binnen de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen, rekening houdend met de voorbij jaren gekenmerkt door groei en leerprocessen.  Om een 
betere operationele continuïteit te kunnen garanderen binnen de posten, wordt geopteerd om 3 posten 
te laten aansturen door beroepsofficieren.  Met het aangepast personeelsplan worden verdere stappen 
gezet op maat van de hulpverleningszone, samen met 14 professionele en vele vrijwillige operationele 
personeelsleden. Deze sterke tandem moet ervoor zorgen dat we kunnen blijven evolueren en 
zodoende streven naar de perfecte hulpverlening voor de burger.  Het administratieve kader zal tegen 
2025 vergroot worden met een halftijdse functie.  Het Zonecollege volgt de redenering van de 
voorgestelde aanpassing van het personeelsplan en verwacht op de eerstvolgde zitting concrete 
voorstellen. 
 

16. Samenwerkingsovereenkomst Brandweer Vriendenkringen – bespreking  
Dit punt wordt uitgesteld. 
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17. 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 25 mei 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van Oudenaarde. 

 

 

Oudenaarde, 27 april 2018. 

 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 : 

25 mei 2018               13u45 Kazerne Oudenaarde  vrijdag 26 oktober 2018        13u45 Kazerne Oudenaarde 
29 juni 2018               13u45 Kazerne Oudenaarde  vrijdag 23 november 2018    13u45 Kazerne Oudenaarde 
31 augustus 2018       13u45 Kazerne Oudenaarde  vrijdag 21 december 2018     13u45 Kazerne Oudenaarde 
28 september 2018     13u45 Kazerne Oudenaarde    

 


