LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
25 MEI 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,
Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Marleen Gyselinck, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Lieven
Latoir, Luc Vander Meeren, Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Joris Nachtergaele, Marnic De Meulemeester, Johan Van Tittelboom

Openbare zitting

De Voorzitter verwelkomt Mevr. Marleen Gyselinck, waarnemend Burgemeester van Brakel, als nieuw
lid van de Zoneraad.
1. Mededelingen
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
8/05/2018 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in zitting van
30/03/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
2. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 27/03/2018 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 27/04/2018 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
3. Aankoop installaties, machines & uitrustingen - uitrusting & inrichting voertuigen vervanging pomp zware pompcontainer post Oudenaarde - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop installaties, machines &
uitrustingen - Uitrusting & inrichting voertuigen - Vervanging pomp zware pompcontainer post
Oudenaarde”. De raming bedraagt 24.793,39 euro excl. 21 % btw of 30.000,00 euro incl. 21 %
btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op artikel
351/744-51 en wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
4. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - software voor digitaal vergaderen goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Dit punt wordt uitgesteld.
5. Aankoop grond, renovatie en uitbreiding kazerne Sint-Lievens-Houtem – goedkeuring
Dit punt wordt uitgesteld.
6. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.
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Beknopte omschrijving van de genomen besluiten
in de zitting van de Zoneraad op 25 mei 2018

Niet openbare zitting

1. Mededelingen
- Geen
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 2 tot 11 van de niet-openbare zitting toe te lichten.
Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt.
2. Intrekking besluit 2/03/2018 houdende toelating tot de professionaliseringsstage van sergeant
– goedkeuring
De beslissing van de Zoneraad van 2 maart 2018 houdende de toelating tot de
professionaliseringsstage van sergeant-beroeps wordt ingetrokken.
3. Eervol ontslag korporaal-vrijwilliger – post Zottegem – goedkeuring
Aan een korporaal-vrijwilliger van de post Zottegem, wordt op zijn vraag, met ingang van 1
september 2018 eervol ontslag verleend uit zijn functie. 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. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Oudenaarde – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Oudenaarde, wordt op zijn vraag, met ingang van
1 juni 2018 ontslag verleend uit zijn functie.
5. Ontslag van ambtswege brandweerman-vrijwilliger – post Brakel – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Brakel wordt met ingang van 26 mei 2018
ambstwege ontslag verleend uit zijn functie.
6. Opschorting van benoeming korporaal-vrijwilliger – Brandweerpost Kluisbergen –
goedkeuring
De benoeming van een korporaal-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt opgeschort van 1 mei
2018 tot en met 31 oktober 2019.
7. Toelating tot de aanwervingsstage van 9 stagiair-brandweerman-vrijwilligers – goedkeuring
Negen personen worden met ingang van 1 juni 2018 toegelaten tot de aanwervingsstage van
stagiair-brandweerman-vrijwilliger.
8. Toelating tot de professionaliseringsstage van luitenant in dezelfde zone – goedkeuring
Een luitenant-vrijwilliger wordt toegelaten tot de professionaliseringsstage van beroepsluitenant.
De burgemeester van Kluisbergen verlaat de zitting.
9. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van beroepskapitein te begeven door
professionalisering – goedkeuring
De jury voor de bevorderingsprocedure van beroepskapitein, te begeven door professionalisering,
wordt samengesteld en bestaat uit 2 interne juryleden, 2 externe juryleden, 2 externe reserve
juryleden en 1 intern reserve jurylid.
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10. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van beroepssergeant te begeven door
professionalisering – goedkeuring
De jury voor de bevorderingsprocedure van beroepssergeant, te begeven door professionalisering,
wordt samengesteld en bestaat uit 3 interne juryleden, 1 extern jurylid, 1 extern reserve jurylid en
2 interne reserve juryleden.
11. Samenstelling van de jury voor de bevorderingsreserveprocedure tot luitenant – goedkeuring
De jury voor de bevorderingsreserveprocedure tot luitenant wordt samengesteld en bestaat uit 3
interne juryleden, 2 externe juryleden en 2 interne reserve juryleden.
De Burgemeester van Horebeke verlaat de zitting.
12. 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 29 juni 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 25 mei 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
29 juni 2018
31 augustus 2018
28 september 2018

13u45
13u45
13u45

Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde
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vrijdag 26 oktober 2018
13u45 Kazerne Oudenaarde
vrijdag 23 november 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
vrijdag 21 december 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde

Beknopte omschrijving van de genomen besluiten
in de zitting van de Zoneraad op 25 mei 2018

ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
25 MEI 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,
Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Marleen Gyselinck, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Lieven
Latoir, Luc Vander Meeren, Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Joris Nachtergaele, Marnic De Meulemeester, Johan Van Tittelboom, Joop Verzele

De Voorzitter verwelkomt Mevr. Marleen Gyselinck, waarnemend Burgemeester van Brakel, als nieuw lid
van het Zonecollege.

Agenda :
De bijzondere rekenplichtige vervoegt de zitting om de punten 1 tot 4 toe te lichten. Hij verlaat de zitting
na het geven van de toelichting waarna het Zonecollege beraadslaagt.

1. Jaarrekening rekening 2017 – bespreking
Het Zonecollege bespreekt het ontwerp van jaarrekening 2017.
Het overschot van 10 % op de personeelskosten (€ 450.000) is een fictief overschot o.a. te wijten aan
een aantal vacatures die nog niet werden ingevuld. Het overschot van € 575.000 op de werkingskosten
geeft een vertekend beeld aangezien van de kazernes nog niet overgenomen en verrekend werden.
Bovendien werden de werkingskosten voor het opleidingscentrum PAULO integraal op 2017 geboekt.
Reëel is er bijgevolg een tekort op de werkingskosten te verwachten, welke bij begrotingswijziging
zal moeten bijgestuurd worden. Het budget gewone dienst staat dus onder druk. Een stijging van de
ontvangsten van 69.000 € wordt vastgesteld, als gevolg van de retributies. De federale en lokale
dotaties blijven op hetzelfde niveau. Een niet structurele BTW-recuperatie ten bedrage van 41.460 €
werd vastgesteld. Een eerstdaags geplande BTW-controle zal hierin duidelijkheid verschaffen. Het
reservefonds verhoogd naar 2.046.661 €.
Het algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2017 wordt geraamd op 2.411.691,95 €, zijnde
347.349,47 € hoger dan vorig jaar.
In de buitengewone dienst werden niet gebruikte kredieten van de dienstjaren 2015 en 2016 gebruikt.
Ook werden desinvesteringen geboekt ten bedrage van 11.335 € door de verkoop van uitdienst gestelde
voertuigen en afgedankt materiaal.
Een overboeking, ten bedrage van 86.029 €, van gewone dienst naar buitengewone dienst was nodig
voor het verwerven van 10 aandelen bij ETHIAS cbva.

2. Interne kredietaanpassing 5 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,
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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, 2, 3, 4 en 5 van het dienstjaar 2017”,
teneinde kredietoverschrijdingen op een aantal begrotingsposten te neutraliseren.
Het Zonecollege keurt de “Interne kredietaanpassing 5 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.

3. Formulier T : Lijst van de over te dragen kredieten en vastleggingen dienstjaar 2017 cfr art. 67
pt.7° KB Boekhouding – vaststelling
Bij het afsluiten van een dienstjaar zijn er steeds begrotingsposten bezwaard met regelmatig en
werkelijk aangegane verbintenissen tegenover schuldeisers van de zone. Dat kredietgedeelte, nodig
om de uitgave te kunnen vereffenen, dient te worden overgeschreven naar het volgende dienstjaar.
Conform artikel 93§2 van de wet van 15 mei van 2007 betreffende de civiele veiligheid, dient dit te
gebeuren door middel van een beslissing van het Zonecollege. Concreet betekent dit dat alle kredieten
en vastleggingen, voor contracten en bestellingen waarvan de factuur op het einde van het dienstjaar
nog niet is ontvangen, worden overgedragen naar het volgende dienstjaar. Dit is het zogenaamde
“formulier T”. Deze lijst dient toegevoegd te worden bij de jaarrekening over het afgesloten dienstjaar.
Voor het dienstjaar 2017 bedraagt het algemeen totaal van de over te dragen vastleggingen op de
gewone dienst 179.237,17 euro. Voor het dienstjaar 2017 bedraagt het algemeen totaal van de over
te dragen vastleggingen op de buitengewone dienst 977.070,22 euro.
In toepassing van artikel 67, punt 7 van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de hulpverleningszones, stelt het Zonecollege de in kolom I opgenomen
bedragen van het formulier T voor het dienstjaar 2017 vast.

4. Jaarrekening 2017/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – opname handelingen
binnen collegebevoegdheden - verificatie en bevestiging
Het Zonecollege bespreekt de ontwerpjaarrekening 2017, inclusief begrotingsrekening,
begrotingsresultaat,
boekhoudkundig
resultaat,
interne
kredietaanpassing
2017,
kredietoverschrijdingen, balans, formulier T en kastoestand op 31/12/2017. De ontwerpjaarrekening
2017 wordt ter goedkeuring aan de Zoneraad op de eerstvolgende zitting voorgelegd.

De verantwoordelijke van de post Sint-Lievens-Houtem en de bijzondere rekenplichtige vervoegen de
zitting om punt 5 toe te lichten. Ze verlaten de zitting na het geven van de toelichting waarna het
Zonecollege beraadslaagt.

5. Principe-akkoord aankoop grond, renovatie en uitbreiding kazerne Sint-Lievens-Houtem –
bespreking
De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem schetst de historiek van de bestaande kazerne (voormalig
schoolgebouw en gemeentelijke opslagplaats). Het Zonecollege neemt kennis van de problematiek
betreffende de bestaande toestand van de kazerne Sint-Lievens-Houtem, namelijk de onveilige situatie
van het gebouw, de behoefte tot uitbreiding en de opportuniteit voor aankoop van een aanpalend stuk
bouwgrond. Het project ter verbetering ziet er uit als volgt :
- Fase 1 : aankoop van een aanpalend stuk bouwgrond en aanleg van wegeniswerken in totaal t.b.v.
500.000 € ;
- Fase 2 : uitbreiding van de bestaande loods en afbraak van bestaande structuren t.b.v. 849.152 €.
Het budget van 500.000 euro, zoals voorzien in het meerjarenbeleidsplan, volstaat niet om het project
volledig te realiseren. Het Zonecollege oordeelt dat de huidige locatie, door de ligging in woongebied,
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niet toekomst gericht is maar uit oogpunt van snelle adequate hulpverlening aanvaardbaar kan
genoemd worden. De risocoanalyse toonde aan dat de regio rond de gemeente Zwalm op heden minder
afgedekt wordt. De behoefte om eerder rond Zwalm een post te realiseren is groot. Tevens wordt in
vraag gesteld of elke post een oefenterrein dient te hebben.
Het Zonecollege vraagt :
- de nodige stedenbouwkundige attesten die bevestigen dat het project stedenbouwkundig haalbaar
is ;
- na te gaan of er een alternatieve locatie met minder impact op een woongebied bestaat ;
- een globaal overzicht, op basis van een risicoanalyse, met betrekking tot de dekking van de posten
binnen de zone.
Het Zonecollege stelt de beslissing tot een principe-akkoord voor aankoop grond, renovatie en
uitbreiding van de kazerne Sint-Lievens-Houtem uit.
De burgemeester van Kruishoutem vervoegt de zitting.
Het diensthoofd personeel en bijzondere rekenplichtige vervoegen de zitting om punt 6 toe te lichten. Ze
verlaten de zitting na het geven van de toelichting.

6. Aanpassing personeelsplan - bespreking
De aanpassing van het personeelsplan, zoals opgenomen in het meerjarenplan voor deze legislatuur,
omvat vooral de versterking van de bedrijfsvoering. Een extra budget, geraamd op 100.000 €, is nodig
om de versterking van de bedrijfsvoering te realiseren. Het Zonecollege is van oordeel dat de
hoofdfuncties binnen de hulpverleningszone uitgevoerd dienen te worden door beroepspersoneel. De
bijzondere rekenplichtige vermoedt dat dergelijke structurele versterking van het personeelsbestand
binnen de huidige budgetten moeilijk afgedekt zal kunnen worden, maar haalbaar kan zijn.
In het personeelsplan voor de volgende legislatuur, zullen de operationele noden op niveau van
personeel worden geëvalueerd op basis van de invoering van oproepcomputer. Dit kan dan leiden tot
een personeelsplan waarin eerder de focus zal gelegd worden op de operationele noden.
De aanpassing van het personeelsplan werd met de vakbonden reeds besproken op 18/05/2018, waarna
een protocol van akkoord nog zal gevraagd worden. Het Zonecollege beslist om de aanpassing van
het personeelsplan met vier extra beroepsfuncties op 29/06/2018 aan de Zoneraad ter goedkeuring voor
te leggen.

7. Beslissing om de zitting van het Zonecollege te schorsen voor een vergadering van de Zoneraad
De vergadering van het Zonecollege wordt geschorst voor een vergadering van de Zoneraad. Na de
vergadering van de Zoneraad wordt de vergadering van het Zonecollege vervolgens verder gezet.

De zitting van het Zonecollege wordt hervat met volgende aanwezigheden :
Aanwezig :

Verontschuldigd :

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

8. Mededelingen : ontvangstmeldingen Toezicht
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
8/05/2018 betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van
30/03/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
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9. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 27/04/2018 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
27/04/2018 wordt goedgekeurd.
10. Aanduiden 2de ondervoorzitter cfr artikel 4 huishoudelijk reglement van het Zonecollege
In opvolging van de Burgemeester van Brakel wordt, conform artikel 4 van het huishoudelijk
reglement, de Burgemeester van Wortegem-Petegem aangewezen voor de functie van 2de
ondervoorzitter.

Een expert van de dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 11 tot 15 en 18 toe te lichten. Zij
verlaat de zitting na het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt.

11. Collectieve betalingsbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 25/05/2018 :
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/111
4.208,54 €
2017/113
106.993,07 €
2017/112
1.935,00 €
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2018/30
109.313,07 €
2018/36
4.841,61 €
2018/31
26.409,82 €
2018/37
213.374,88 €
2018/32
2.862,27 €
2018/38
21.083,74 €
2018/33
690,00 €
2018/39
17.199,99 €
2018/34
4.148,46 €
2018/40
1.739,00 €
2018/35
5.143,73 €
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen.

12. 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 23/05/2018 met totaalbedrag van 83.513,15 €.
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.

13. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2018/33 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 2018/33 voor een totaal bedrag van € 2.717,32
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.
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14. Aankoop installaties, machines & uitrustingen - uitrusting & inrichting voertuigen - vervanging
pomp zware pompcontainer post Oudenaarde - goedkeuring starten procedure en lijst uit te
nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop
installaties, machines & uitrustingen - uitrusting & inrichting voertuigen - vervanging pomp zware
pompcontainer post Oudenaarde” wordt opgestart. Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te
nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking : Fire Technics NV,
Somati Vehicles, Vanassche Services en Vanassche FFE.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op artikel 351/744-51
en wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
15. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - software voor digitaal vergaderen goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s
Dit punt wordt uitgesteld.

16. Toepassing retributiereglement en samenwerkingsovereenkomst – bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.

17. Betwisting Tollet Filip vordering 2004835 dd. 20/07/2017
Dit punt wordt uitgesteld.

18. Buitengewoon onderhoud van gebouwen - werken aan kazerne - beveiliging sectionaalpoort
tegen kabelbreuk – betwisting méérkost – bespreking
De opdracht “Buitengewoon onderhoud van gebouwen - werken aan kazerne - beveiliging
sectionaalpoort tegen kabelbreuk” werd op 24/11/2017 gegund aan 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 leverancier maakt melding van een méérkost ten
gevolge van de onmogelijkheid om in de post Kluisbergen voor dit type poort een
kabelbreukbeveiligingssysteem te plaatsen. In de posten Brakel en Oudenaarde dienen enkele nieuwe
loopwielen en nieuwe spiraalkabels geplaatst omdat er een draad tekort was in de bestaande
spiraalkabels. Niettegenstaande de méérkost van 7.645 € blijft de leverancier Belgische Poorten
Service nog steeds de economisch meest voordelige bieder.
Het Zonecollege beslist om de méérkost te dragen.

19. Snelste adequate hulpverlening van zone Centrum en zone Zuid-Oost – bespreking
Sinds de invoering van het principe van de snelste adequate hulpverlening werd vanuit de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen steeds gewerkt met een complementaire uitruk. In de
uitrukprocedure werd rekening gehouden met de voertuigen die uitgestuurd worden vanuit de snelste
post.
Artikel 8 van de samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate hulpverlening tussen de
Hulpverleningszones Vlaamse Ardennen, Centrum en Zuid-Oost bepaald dat indien de middelen niet
beschikbaar zijn, de territoriaal bevoegde dispatching dan hiervan op de hoogte gebracht wordt door
de snelste hulpverleningszone.
Frequent wordt vastgesteld dat de post Gavere niet het snelste middel kan uitsturen waardoor vanuit
zone Centrum het middel gestuurd wordt vanuit post Deinze of zelfs post Expo (Gent). Zo ook werd
vastgesteld dat vanuit de zone Zuid-Oost niet de te verwachten adequate voertuigen uitgestuurd
werden. Hierop werd beslist door de zonecommandant dat de uitrukprocedure aangepast wordt zodat
de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen niet meer werkt met een complementaire uitruk maar zelf
een volledige uitruk ter plaatse stuurt. Dit om de veiligheid van eigen personeel en de burger te
garanderen.
Het Zonecollege ondersteunt de beslissing van de zonecommandant en verwacht dat op de
eerstvolgende zitting, in overleg met de betreffende zones, een structurele oplossing uitgewerkt wordt.
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde
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20. Samenwerkingsovereenkomst Brandweer Vriendenkringen – bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.

21. Varia
- Uitbetaling overuren / saldo bij pensionering : het Zonecollege gaat akkoord om overuren / saldo
enkel bij pensionering en na akkoord van de zonecommandant uit te betalen.
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 29 juni 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van Oudenaarde.

Oudenaarde, 25 mei 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
29 juni 2018
31 augustus 2018
28 september 2018

13u45
13u45
13u45

Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

vrijdag 26 oktober 2018
13u45 Kazerne Oudenaarde
vrijdag 23 november 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
vrijdag 21 december 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
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