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Openbare zitting

1. Mededelingen
- De mededeling “opstart vernieuwde zonale dispatching” wordt uitgesteld.
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
28/06/2018 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting
van 25/05/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
2. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 25/05/2018 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 25/05/2018 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
3. Jaarrekening 2017/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring
De jaarrekening dienstjaar 2017 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, zoals opgemaakt
door de heer Marnic Fort, bijzonder rekenplichtige, wordt vastgesteld en goedgekeurd, met
onderstaand algemeen begrotings- en boekhoudkundig resultaat op de gewone dienst en de
buitengewone dienst :
Begrotingsresultaat
Boekhoudkundig resultaat
2017
2017
van het dienstjaar
van het dienstjaar
Gewone dienst
2.411.691,95
Gewone dienst
2.590.929,12
Buitengewone dienst
0,00
Buitengewone dienst
977.070,22
TOTAAL
2.411.691,95
TOTAAL
3.567.999,34
De jaarrekening 2017 bevat o.a. interne kredietaanpassingen, formulier T en
kredietoverschrijdingen. De balans per 31/12/2017, de resultatenrekening per 31/12/2017 en
bijgevoegde toelichting worden vastgesteld.
De personeelskosten bedragen 4.137.486,92 euro met een uitvoeringsgraad in de begroting van
90,20%, wat wijst op een te ruime budgettering. Enerzijds werden een aantal vooropgestelde
vacatures niet ingevuld (beroeps sergeant, directeur VTO, preventionist). Daarnaast bleek de
aanwerving van 30 nieuwe stagiairbrandweermannen een nul operatie ten opzichte van de
uitstroom. De 10 nieuwe bevorderingen tot sergeant waren er in realiteit slechts 2 en pas sinds
2018. De 70 bevorderingen tot korporaal waren er slechts 45. Anderzijds lagen de vergoedingen
voor de vrijwilligers en ambulanciers lager dan ingeschat.
Het gevolg hiervan is dat het overschot op de personeelsbegroting hoger uitvalt dan voorzien
(450.000 euro), maar best wordt genuanceerd in functie van de vooropgestelde aanwervingen.
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De werkingskosten bedragen 1.470.729,87 euro met een uitvoeringsgraad van 71,88%, wat in
eerste instantie de indruk wekt van een ruime mate van “over-budgettering” van iets meer dan
575.000 euro.
Dit dient echter sterk genuanceerd te worden, gelet op het feit dat – net zoals bij de jaarrekening
2016 – de huurlasten voor de onroerende goederen (brandweerkazernes) op de post 351/126 niet
zijn geboekt in deze jaarrekening, aangezien de definitieve overdracht van de onroerende goederen
eind 2017 nog niet is gefinaliseerd. Dit resulteert in een ongebruikt krediet van 624.000 euro op
het eigen dienstjaar, en ook 1,248 miljoen euro op vorige dienstjaren (waar de desbetreffende
kredieten bij begrotingswijziging opnieuw waren ingeschreven ter afdekking van de jaren 20152016) . Het is nog steeds de bedoeling om het bereikte princiepsakkoord hieromtrent, voorgesteld
op het toelichtingsmoment met de gemeenten in vergadering van 14 oktober 2016, definitief af te
ronden in 2018. Daartoe zullen de noodzakelijke kredieten bij begrotingswijziging 2018/1 opnieuw
voor de jaren 2015-2017 worden ingeschreven. Na uitfiltering hiervan resulteert dit bijgevolg in
een “feitelijk tekort” op eigen dienstjaar van 49.000 euro. Dit is vooral te wijten aan de kosten voor
de brandweeropleiding (PAULO) die drastisch zijn gestegen. Rekening houdende dat er wordt
verwacht dat de bijdrage voor die opleidingen de komende jaren op hetzelfde hoge niveau blijft,
komen de werkingskosten dus onder druk te staan.
De overdrachten bedragen 96.016,70 euro met een uitvoeringsgraad van de begroting van 99,71%,
wat wijst op een correcte inschatting van deze kredieten bij de opmaak van de begroting. Bij de
overdrachten is de voornaamste uitgavepost de verrekening van de ambulancedienst “Oudenaarde
1” (80.320,92 euro). Dit is echter voor de zone een budgettair neutrale operatie, door de
verrekening van enerzijds de kosten ten laste genomen door de zone ten gevolge het onderhoud aan
deze ambulance en anderzijds de inkomsten ten gunste van de zone voortvloeiend uit het
ziekenvervoer.
In het eigen dienstjaar van het boekjaar 2017 werden er voor 1.328.387,77 euro aan investeringen
gegund. Een gedetailleerde lijst van die investeringen werd opgenomen in de toelichting.
De belangrijkste investeringen zijn :
- Commandowagen post Herzele : 42.989,79 euro (351/743-98)
- Multifunctionele autopomp post Herzele : 272.646,82 euro (351/743-98)
- Multifunctionele personeelswagen post Kluisbergen : 37.991,58 euro (351/743-98)
- Multifunctionele personeelswagen post St-L-Houtem : 39.909,43 euro (351/743-98)
- Signalisatievoertuig post Kruishoutem : 69.080,00 euro (351/743-98)
- Ambulance post Herzele : 128.290,30 euro (352/743-98)
De financiering van de gewone werking van de zone gebeurt voornamelijk door de toelagen van de
federale overheid enerzijds en anderzijds via gemeentelijke dotaties. De federale overheid voorziet
voor de hulpverleningszones een federale basisdotatie (506.848,20 euro) en een federale
aanvullende dotatie (1.540.683,09, in totaliteit 2.047.531,29 euro. De zone ontving tevens een
toelage voor haar ambulancediensten (146.400 euro). De gemeentelijke gewone toelagen
bedroegen allemaal samen 4.194.275,46 euro. Een andere (belangrijke) bron van inkomsten (voor
bijna 10%) zijn de ontvangsten uit interventies en ziekenvervoer. Deze liggen hoger dan begroot
(700.000 euro) en bedragen in totaliteit 768.068,90 euro, wat een meeropbrengst van iets meer dan
68.000,00 euro genereert. Uit een analyse van het debiteurenbeheer kan in principe worden
geconcludeerd dat het hier gaat over “structurele” ontvangsten, die als basis kunnen dienen bij de
begrotingsopmaak voor de komende jaren, al blijft de nodige voorzichtigheid geboden en lijkt
stilaan (bij gelijk blijvende tarieven) het “plafond” bereikt.
Een ander element in deze jaarrekening betreft de gevolgen inzake de btw-plicht van de
hulpverleningszone. Sinds 1 juli 2016 wordt de zone als belastingplichtige aangemerkt (al dan niet
vrijgesteld) wanneer ze conform artikel 6, 2° lid van Wetboek BTW handelingen stelt waarbij er
potentiële concurrentieverstoring zou ontstaan en deze handelingen een jaaromzet van meer dan
25.000 euro generen. Concreet voor onze de zone betreft het de interventies inzake het verwijderen
van bijen- of wespennesten en het reinigen van wegdek na ongeval. Op deze interventies dient de
zone bijgevolg btw aan te rekenen (21%), maar anderzijds kan zij – op basis van een
verhoudingsgetal, onderhandeld met de btw-administratie - ook gedeeltelijk btw recupereren op
deze activiteiten. Via een bijzondere aangifte betreffende de btw-periode voor het jaar 2017
recupereerde de zone iets meer dan 41.500 euro aan btw op haar gewone werking.
De financiering van het investeringsprogramma gebeurde, conform de afspraak gemaakt tussen de
financieel beheerders van de desbetreffende gemeenten van de zone in een overleg op 3 oktober
2014, grotendeels met buitengewone toelagen vanuit de gemeenten (1.053.061,42 euro eigen
dienstjaar). Bij de definitieve berekening van deze buitengewone toelagen is er voor het eerst
rekening gehouden met de beslissing van de Zoneraad van 28 oktober 2016 omtrent de goedkeuring
van de overdracht van de roerende en onroerende goederen. Bij de roerende goederen werd beslist
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tot een compensatieregeling, gespreid over 5 jaar, waarvan de eerste terugbetaling/afbetaling onder de vorm van jaarlijkse, vaste schijven - is gestart en opgenomen in de jaarrekening 2017.
De zone haalde ook een beperkt aantal middelen uit de verkoop van voertuigen en afgedankt
materiaal (7.008 euro), evenals een klein deel uit de eerder genoemde btw-regularisatie (4.327,96
euro) door btw-recuperatie op haar buitengewone werking. Zoals reeds meegegeven bij de opmaak
van de begroting 2017 en de begrotingswijziging 2017/1, is een deel van het
investeringsprogramma gefinancierd op vorige dienstjaren. Enerzijds was reeds bij
begrotingsopmaak een deel van het verhoogde investeringspakket, namelijk 100.000 euro,
gefinancierd met een deel van de beschikbare resttoelagen van 2015. Anderzijds werd bij wijziging
de daarin opgenomen, bijkomende verhoging van het investeringsprogramma (+150.000 euro)
gefinancierd met de beschikbare resttoelagen van 2016. Tot slot is ook een achterstallige
investeringssubsidie uit de prezone (8.399,82 euro) geboekt op vorige dienstjaren. Ingevolge de
omvorming van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht tot een CVBA ontving
de zone deelbewijzen in de CVBA. De omvorming van de OVV gebeurde op 31 december 2017.
Elk lid van de OVV ontving nominatieve deelbewijzen in verhouding tot de in 2016 betaalde
verzekeringsbijdragen. Elk deelbewijs heeft een nominale waarde van 8.602,90 euro. De zone
verwierf 10 aandelen (86.029,00 euro). De volstorting ervan is tevens opgenomen in deze
jaarrekening.
Al deze elementen samen resulteren in een sluitende jaarrekening 2017 op de buitengewone dienst
en een (ruim) overschot van 2.411.691,95 euro op de gewone dienst. Dit geeft een vertekend beeld
en dit resultaat dient in een juist perspectief geplaats te worden. Tot slot groeit het reeds aangelegde
reservefonds verder aan tot 2.046.661 euro, door een gedeeltelijke aanwending (+ 1.151.965 euro)
van het overschot op de jaarrekening 2016. De zone blijft tot op vandaag schuldenvrij.
4. Samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate hulpverlening tussen de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de Hulpverleningszone Wallonie Picarde –
goedkeuring
De samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate hulpverlening tussen de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen (BVLAR) en de Hulpverleningszone Wallonie Picarde
(WAPI ) wordt goedgekeurd.
5. Algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging TMVS - agenda 20 juni 2018 –
goedkeuring
De Zoneraad beslist, met terugwerkende kracht, goedkeuring te verlenen aan de punten op de
agenda van de algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging TMVS gepland datum
van 20 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten :
1. Verslag van de Raad van Bestuur
2. a. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar 2017
b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over het boekjaar 2017
3. Verlenen van kwijting aan de bestuurders (lid IBR)
4. Verslagen van de commissaris-revisor (lid IBR) - wordt nagestuurd
5. In overeenstemming brengen van het register van de deelnemers ingevolge toetredingen
6. Statutaire benoemingen
7. Varia en mededelingen.
6. Reinigen wegdek – vordering 2002867 Virelli Sebastian (Lucoil pomp) - vrijstelling conform
artikel 2 van het retributiereglement - bekrachtiging beslissing Zonecollege 24 maart 2017
De Zoneraad bekrachtigt de beslissing van het Zonecollege van 24 maart 2017 houdende het
verlenen van vrijstelling van retributie reinigen wegdek – vordering 2002867 Virelli Sebastian
(Lucoil pomp).
7. Reinigen wegdek – vordering 2004354 Cosijns Wesley- vrijstelling conform artikel 2 van het
retributiereglement - bekrachtiging beslissing Zonecollege 25 augustus 2017
De Zoneraad bekrachtigt de beslissing van het Zonecollege van 25 augustus 2017 houdende het
verlenen van vrijstelling van retributie reinigen wegdek – vordering 2004354 Cosijns Wesley.
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8. Technische interventie en redding - wateroverlast/pompen – vordering 2004835 Goud
Grondverzet B.V.- 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 de technische interventie en redding – wateroverlast/pompen
– vordering 2004835 Goud Grondverzet B.V. .
9. Actualisering personeelsplan in aanloop naar een nieuw meerjarenplan - uitbouw
beleidsvoering – goedkeuring
De Zoneraad stelt haar beslissing tot actualisering van het personeelsplan van de
Hulpverleningszone uit en gaat akkoord met het extra overleg dat wordt gevraagd door de
vakorganisaties. Het ontwerp van actualisering, in de aanloop naar een nieuw meerjarenplan,
betreft een tussentijdse fase waarin enkel de beleidsvoering aangepast wordt.
10. Statuut voor het administratief personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen –
aanpassing
De Zoneraad keurt het aangepast statuut voor het administratief personeel van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed. De aangepassing betreft enkel het functieprofiel van
de preventieadviseur van de interne preventiedienst.
11. Vacant verklaren functie van voltijds contractueel preventieadviseur niveau 2 interne
preventiedienst (B1-B3) – goedkeuring
De functie van preventieadviseur niveau 2 van de interne preventiedienst (B1-B3) wordt open
verklaard. De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwijzing van een
preventieadviseur niveau 2 te vervullen bij wijze van aanwervingsprocedure. De uiterste datum
waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel
ten laatste op 14 augustus 2018. De kandidaturen dienen gericht te worden aan de personeelsdienst
van de hulpverleningszone. 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 betreffende kosten voor het inrichten van examens van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van twee jaar.
12. Vacant verklaren van de functie beroepskapitein te begeven bij bevordering door verhoging
in graad – goedkeuring
De Zoneraad verklaart één functie van beroepskapitein vacant, te verdelen over alle posten binnen
de zone. De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de bevordering van één
beroepskapitein te vervullen bij wijze van bevordering door verhoging in graad. De voorwaarden
voor de selectie worden als volgt vastgesteld :
a) benoemd zijn in de graad van luitenant ;
b) de vermelding "voldoende", “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste evaluatie ;
c) titularis zijn van het brevet OFF2 : geslaagd zijn in alle modules van deel 1 en 2 van het brevet
OFF2 via bevordering ;
d) geslaagd zijn voor het bevorderingsexamen, verrmeld in artikel 57 ;
e) niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 15
augustus 2018. De kandidaturen dienen gericht aan de Voorzitter van de Zoneraad, Bedrijvenpark
Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de kandidaatstelling voegt de kandidaat een copy van het
brevet OFF 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.
13. Verkoop uit dienst genomen materiaal - goedkeuring gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om het volgende voertuig en materiaal in de staat
waarin ze zich bevinden te verkopen via het online veilinghuis I&O Auctions : autopomp Mercedes
met eerste indienststelling 07/01/1981, draagbare Zieglerpomp met defecte motor bouwjaar 1974,
boot op aanhangwagen Zodiac Mark 3 Grand Raid met buitenboordmotor Suzuki type 25 bouwjaar
1995, hyraulische pompgroep Holamatro met aansluiting voor dubbele hydraulische slangen
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bouwjaar midden jaren ’80, Holmatrogroep model DPU 61P25 serie 87000 bouwjaar 2002, spreider
Holmatro model 89061606 2008, vijzel Holmatro model 1065 serie 90031250, schaar Holmatro
serie 90831309 bouwjaar 2001, groep Genelec type GET 3ME-220V-3 kVA-serie 37727, groep
Europower type EP 6500T-5,2 Kw-220V-380V 8A bouwjaar 1995 en stroomgenerator Honda
230V-3 kVA.
De koper engageert zich om het voertuig een ‘burgeruitzicht’ te geven (kleur, enz.), indien het
voertuig markeringen of speciale kleuren heeft (vermelding ‘brandweer’, enz.).
14. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop interventiekledij
- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. II/MAT/A28-328-13 en de raming voor de
opdracht “Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop
interventiekledij”. 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 351/744-51. De aankoop zal gebeuren
via de federale aankoopcentrale.
15. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - software voor digitaal vergaderen goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van informatica en
communicatieuitrustingen - software voor digitaal vergaderen”. De raming bedraagt 20.661,16
euro excl. 21 % btw of 25.000,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien
worden in het investeringsbudget van 2018 op artikel 351/742-53 bij begrotingswijziging 2018 en
wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
16. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.

Niet openbare zitting

De Voorzitter vraagt, conform artikel 46 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid,
de toevoeging in spoedbehandeling van volgend extra punt 8 op de agenda van de niet openbare zitting :
“Verlenging aanstelling van een sergeant-vrijwilliger voor het uitoefenen van een hoger ambt – post SintLievens-Houtem – goedkeuring”.
De Zoneraad beslist unaniem om dit extra punt toe te voegen aan de agenda van de niet openbare zitting.
1. Mededelingen
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
7/06/2018 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in zitting van
27/04/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
28/06/2018 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet openbare
zitting van 25/05/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 2 tot 8 van de niet-openbare zitting toe te lichten.
Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt.
2. Eervol ontslag adjudant-vrijwilliger – post Kluisbergen - goedkeuring
Aan een adjudant-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt op zijn vraag, met ingang van 1 juli
2018, eervol ontslag verleend uit zijn functie van adjudant-vrijwilliger. Betrokkene wordt een
erkentelijkheidspremie toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende bepalingen
betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen.
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3. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Brakel – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Brakel wordt op zijn vraag, met ingang van 1 juli
2018, ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger.
4. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Kruishoutem - goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Kruishoutem wordt op zijn vraag, met ingang van
1 juli 2018, ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger.
5. Ontslag ambulancier-vrijwilliger – post Herzele - goedkeuring
Aan een ambulancier-vrijwilliger van de post Herzele wordt op haar vraag, met ingang van 1
augustus 2018, ontslag verleend uit haar functie van ambulancier-vrijwilliger.
6. Opschorting van benoeming sergeant-vrijwilliger – post Zottegem – verlenging
De opschorting van benoeming van een sergeant-vrijwilliger van de post Zottegem wordt verlengd
tot en met 31 december 2018.
7. Varia
- Toelating tot de aanwervingsstage van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger : bespreking
starten DGH-opleiding. De Zoneraad beslist om drie hulpverlener-ambulancier-vrijwilligers in
te schrijven in de basisopleiding dringende medische hulpverlening bij MEDOV.
8. Verlenging aanstelling van een sergeant-vrijwilliger voor het uitoefenen van een hoger ambt
– post Sint-Lievens-Houtem - goedkeuring
De Zoneraad verlengt de aanstelling van een sergeant-vrijwilliger van de post Sint-LievensHoutem. Deze aanstelling gaat voor een periode van 6 maand in vanaf 1 juli 2018 en kan beëindigd
worden op het moment dat er een effectieve sergeant wordt aangesteld.
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 31 augustus 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 29 juni 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
31 augustus 2018
13u45
28 september 2018
13u45
vrijdag 26 oktober 2018 13u45

Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde
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vrijdag 23 november 2018
vrijdag 21 december 2018
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Beknopte omschrijving van de genomen besluiten
in de zitting van de Zoneraad op 29 juni 2018

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

Agenda :
1. Mededelingen
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
7/06/2018 betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van
27/04/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
28/06/2018 betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van
25/05/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
- Ontvangen sponsering : een bedankingsbrief wordt naar betrokkene verstuurd. Het Zonecollege
laat de beslissing om een bestemming aan deze schenking te geven over aan de zonecommandant.
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 25/05/2018 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
25/05/2018 wordt goedgekeurd.
Een expert van de dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 3 tot 8 en 14 tot 16 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 29/06/2018 :
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2018/41
97.860,00 €
2018/46
6.279,98 €
2018/42
20.416,99 €
2018/47
26.706,17 €
2018/43
4.974,30 €
2018/48
1.592,69 €
2018/44
4.763,78 €
2018/49
8.245,95 €
2018/45
38.314,57 €
2018/50
15.337,40 €
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 27/06/2018 met totaalbedrag van 50.365,24 €.
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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 2018/39 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 2018/39 voor een totaal bedrag van € 9.738,71
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. Reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten - bespreking
Het contract met GF Cleaning voor het reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten eindigd
op 31/03/2018, sinds dan werd de opdracht uitgevoerd voor CREAT. Het Zonecollege evalueert de
diensten, aangeboden door CREAT gunstig, en stelt CREAT aan voor het organiseren van de
aanbesteding.
De burgemeester van Kruishoutem vervoegt de zitting.
7. Toepassing retributiereglement en samenwerkingsovereenkomst – bespreking
Het Zonecollege bespreekt de matrix ter verduidelijking van de toepassing van de
samenwerkingsovereenkomst en het zonaal retributiereglement. Verduidelijking werd gegeven voor :
- de opruiming van oppervlakten, stedebouwkundige aanvragen en/of bouwplannen alsook
milieuvergunningsaanvragen ;
- ondersteuning in veiligheidscellen en de daaraan eventuele gekoppelde oefeningen en opdrachten
(cfr. federale opdracht) ;
- brandpreventie in de gebouwen van de gemeente, OCMW’s of van hun erkende organisaties ;
- brandpreventie in de gebouwen van de gemeente, OCMW’s of van hun erkende organisaties ;
- beoordelen van diverse interne noodplannen van erkende organisaties en OCMW’s van steden en
gemeenten ;
- het leveren van advies bij complexe wegenwerken ten aanzien van bereikbaarheid van de
brandweerposten en specifieke risico’s binnen de werkzaamheden ;
- controle op de bereikbaarheid van hydranten op het grondgebied waarvoor BVLAR territoriaal
bevoegd is en dit volgens de werkwijze en frequentie besproken op de werkgroep waterwinning ;
- bijstand voor het ontstoppen van openbare rioleringen en andere specifieke opkuiswerkzaamheden;
- Opleiding kleine blusmiddelen en EHBO aan eigen personeel, OCMW’s of aan organisaties erkend
door de gemeenten en steden ;
- BVLAR verleent diensten aan de steden en gemeenten ;
- Brandwacht en brandweerbewaking.
De burgemeester van Maarkedal verlaat de zitting.
8. Betwisting Tollet Filip vordering 2004835 dd. 20/07/2017
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2004917, op naam van Tollet Filip, Sportstraat
37 te 9620 Zottegem, omtrent een interventie betreffende opruimen oppervlaktes, vervuiling
ontvankelijk en gegrond is en daardoor vrijstelling van retributie kan worden verleend. Deze afwijking
zal conform artikel 2 van het retributiereglement ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de
Zoneraad.
De burgemeesetr van Herzele verlaat de zitting.
Twee kapitein-vrijwilligers vervoegen de zitting om de punt 9 toe te lichten. Ze verlaten de zitting na het
geven van de toelichting waarna het Zonecollege beraadslaagt.
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9. Principe-akkoord aankoop grond, renovatie en uitbreiding kazerne Sint-Lievens-Houtem –
bespreking
Onder oefen terrein in het project te Sint-Lievens-houtem dient verstaan te worden een terrein met een
verharding of semi-verharding, dat toegankelijk is voor brandweerwagens. Dit terrein valt deels samen
met andere functies zoals circulatieruimte en/of parking. Het terrein behoeft geen verdere specifieke
uitrustingen. Dit “oefenterrein” laat toe aan de leden van de post om hun wekelijkse normale
oefenthema’s te kunnen uitvoeren op eigen terrein en in rustige en vooral veilige omstandigheden.
Aldus vergen de normale wekelijkse oefeningen geen verplaatsingen en hoeft geen gebruik gemaakt te
worden van privé terrein(en). Dit resulteert dan ook in tijdswinst en efficiëntie bij de oefeningen.
De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem stelt dat een stedebouwkundig attest aangevraagd kan
worden. Alternatieve locaties op 5 km afstand zijn mogelijk maar volgens de risicoanalyse niet ideaal.
De bereidheid tot verkoop van de gronden werd niet direct vastgesteld bij de betreffende eigenaars.
Het Zonecollege bespreekt de risicoanalyse met betrekking tot de inplanting van de posten. De post
Sint-Lievens-Houtem is op heden strategisch goed gelegen. Het verplaatsen of schrappen van de post
is zinloos. Een 15-tal simulaties geven een overzicht op de haalbare dekkingsgraad en de te verwachten
kostprijs. De voorstellen om te optimaliseren worden opgenomen in het volgend meerjaren beleidsplan.
De beslissing tot aankoop van bijkomende gronden rond de huidige locatie van de post Sint-LievensHoutem wordt uitgesteld. Een stedebouwkundig attest wordt ondertussen aangevraagd.
10. Voorstel tot wijziging naam Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen naar Brandweerzone
Vlaamse Ardennen – bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
11. Samenwerkingsovereenkomst Brandweer Vriendenkringen – bespreking
Het Zonecollege bespreekt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen de
hulpverleningszone en de vriendenkringen binnen de posten. De vriendenkring bevordert de
samenwerking en de collegialiteit tussen het brandweerpersoneel van de eigen post en de andere
posten. De hulpverleningszone erkent hierbij de autonomie van de lokale vriendenkringen en
ondersteunt d.m.v. het ter beschikking stellen van lokalen en voertuigen. De vriendenkring dient zich
te organiseren onder de vorm van een VZW en wordt verwacht de verplichtingen voortvloeiend uit de
regelgeving geldend voor VZW’s na te leven. BVLAR kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld
voor schade, van welke aard ook, die zich voordoet en/of veroorzaakt wordt in het kader van
activiteiten georganiseerd door de vriendenkring. Indien BVLAR door derden zou worden
aangesproken ter vergoeding van schade die zich heeft voorgedaan of werd veroorzaakt in het kader
van activiteiten georganiseerd door de vriendenkring, dan zal de vriendenkring BVLAR hiervoor
integraal en op eenvoudig verzoek moeten vrijwaren.
Het Zonecollege keurt het modelontwerp goed zodat desgevallend een Vriendenkring binnen de zone
een samenwerkingsovereenkomst kan maken.
12. Evaluatie Ronde Van Vlaanderen 2018 – bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
13. Muziekkorpsen binnen de posten – uniformen – bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
14. Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop interventiekledij
- gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop installaties,
machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - aankoop interventiekledij” via de federale
aankoopcentrale. De opdracht “Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij
- aankoop interventiekledij” wordt gegund aan Texport Handelsgesellschaft, Franz Sauer Straβe 30 te
5020 Salzbourg, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 37.150,00 euro excl. 21 % btw of
44.951,50 euro incl. 21 % btw op basis van het bestek met nummer II/MAT/A28-328-13-FO2. De
uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op artikel 351/744-51.
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15. Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - software voor digitaal vergaderen goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop van
informatica en communicatieuitrustingen - software voor digitaal vergaderen” op te starten. Volgende
firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking : Cipal Schaubroeck NV, Remmicom NV, Green Valley Belgium en Cevi.
16. Aankoop installaties, machines & uitrustingen - uitrusting & inrichting voertuigen - vervanging
pomp zware pompcontainer post Oudenaarde - gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop installaties,
machines & uitrustingen - uitrusting & inrichting voertuigen - vervanging pomp zware pompcontainer
post Oudenaarde” bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De opdracht “Aankoop installaties, machines & uitrustingen - Uitrusting & inrichting voertuigen Vervanging pomp zware pompcontainer post Oudenaarde” wordt gegund aan Fire Technics NV,
Solvaylaan 6 te 8400 Oostende, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 25.600,00 euro excl.
21 % btw of 30.976,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget van 2018, op artikel 351/744-51.
17. Huisdierstickers - initiatief van de Vlaamse Overheid - bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
18. Artikel tijdschrift NT - bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
19. Varia
- Bijdrage BVLAR in sportactiviteiten : het Zonecollege delegeert aanvragen voor een bijdrage van
BVLAR in sportactiviteiten aan de zonecommandant.

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 volgende zitting op 31 augustus 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 29 juni 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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