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

Verontschuldigd :

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

Afwezig :

Openbare zitting

1. Mededelingen
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
7/08/2018 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting
van 29/06/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
2. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 29/06/2018 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 29/06/2018 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
3. Reinigen wegdek - vordering 2004917 Tollet Filip- vrijstelling conform artikel 2 van het
retributiereglement - bekrachtiging beslissing Zonecollege 29 juni 2018
De Zoneraad bekrachtigt de beslissing van het Zonecollege van 29 juni 2018 houdende het verlenen
van vrijstelling van retributie voor het reinigen van het wegdek – vordering 2004917 Tollet Filip.
4. Verkoop afgeschreven voertuig - goedkeuring gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om het voertuig type bestelwagen, van het merk
Renault met eerste indienststelling op 15/09/2003, in de staat waarin het zich bevindt, te verkopen
via het online veilinghuis I&O Auctions.
5. Actualisering personeelsplan in aanloop naar een nieuw meerjarenplan - uitbouw
beleidsvoering – goedkeuring
De aanzet tot actualisering van het personeelsplan met uitbouw van de beleidsvoering in aanloop
naar een nieuw meerjarenplan wordt goedgekeurd. Deze actualisering betreft een tussentijdse fase
waarin enkel de beleidsvoering aangepast wordt.
6. Vacant verklaren 30 functies brandweerman-vrijwilliger – goedkeuring
De Zoneraad verklaart 30 functies van brandweerman-vrijwilliger vacant, de oproep tot
kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van 30 brandweermanvrijwilligers te vervullen bij wijze van aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop de
kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste op
26 oktober 2018. De kandidaturen dienen gericht te worden aan het diensthoofd personeel,
Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij de kandidaatstelling voegt de kandidaat een
uittreksel uit het strafregister, een copy van het rijbewijs B en een copy van het federaal
geschiktheidstattest. De voorwaarden voor de selectie worden vastgesteld in het Koninklijk Besluit
van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de
hulpverleningszone en in de aanvullende bepalingen van het statuut voor haar operationeel
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personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is, goedgekeurd door de Zoneraad op 6
januari 2015 en alle latere wijzigingen.
Als woonplaatsverplichting geldt het volgende : wonen binnen een straal van 6 km rond de post
waaraan het personeelslid wordt toegewezen. Indien het personeelslid kan aantonen dat het buiten
deze straal wonend, toch binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne kan
bereiken, kan aan het Zonecollege een afwijking op de woonplaatsverplichting gevraagd worden.
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, die twee keer kan verlengd worden met twee jaar.
7. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.

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. Verlenging van de benoeming met één jaar na het bereiken van de leeftijdsgrens van een
luitenant-vrijwilliger – Post Herzele - goedkeuring
Aan een luitenant-vrijwilliger van de post Herzele, wordt op zijn vraag, met ingang van 10 oktober
2018 verlenging van benoeming na het bereiken van de leeftijdsgrens voor de duurtijd van 1 jaar
toegestaan.
3. Benoeming tot luitenant-vrijwilliger – post Oudenaarde – goedkeuring
Een luitenant-vrijwilliger wordt, na het doorlopen van een bevorderingsstage van zes maanden, met
ingang van 1 september 2018 benoemd tot luitenant-vrijwilliger.
4. Ontslag hulpverlener-ambulancier – post Kruishoutem – goedkeuring
Aan een ambulancier-vrijwilliger van de post Kruishoutem wordt, op haar vraag, met ingang van 1
september 2018 ontslag verleend uit haar functie.
5. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Zottegem – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt, op zijn vraag, met ingang van 1
september 2018 eervol ontslag verleend uit zijn functie. Aan 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.
6. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Kluisbergen – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt, op zijn vraag, met ingang van
1 september 2018 eervol ontslag verleend uit zijn functie. Aan 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.
7. Ontslag brandweerman-vrijwilliger na niet opnieuw
opschortingsperiode – post Zottegem – goedkeuring
Dit punt wordt uitgesteld.
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8. Samenstelling van de jury voor de aanwervingsproeven van een voltijds contractueel
preventieadviseur niveau 2 interne preventiedienst (B1-B3) – goedkeuring
De jury voor de selectieprocedure van één preventieadviseur niveau 2 wordt vastgesteld en bestaat
uit één extern, 3 interne juryleden en 2 interne reserve juryleden.
9. Samenstelling van de jury voor het bevorderingsexamen tot beroepskapitein – goedkeuring
De jury voor het bevorderingsexamen tot beroepskapitein wordt vastgesteld en bestaat uit 2 externe
en 2 interne juryleden .
10. Toelating tot de professionaliseringsstage van een kapitein in dezelfde zone – goedkeuring
Een kapitein-vrijwilliger wordt toegelaten tot de professionaliseringsstage van kapitein.
11. Toelating tot de professionaliseringsstage van een sergeant in dezelfde zone – goedkeuring
Een sergeant-vrijwilliger wordt toegelaten tot de professionaliseringsstage van sergeant.
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 28 september 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 31 augustus 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

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

Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

vrijdag 23 november 2018
vrijdag 21 december 2018

13u45 Kazerne Oudenaarde
13u45 Kazerne Oudenaarde
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
31 AUGUSTUS 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,
Luc Vander Meeren, Tweede Ondervoorzitter
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Marleen Gyselinck, Lieven Latoir, Philippe Willequet : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Jozef Browaeys, Kathleen Hutsebaut, Joop Verzele, Joris Nachtergaele, Johan Van Tittelboom, Marnic
De Meulemeester
-

Agenda :
1. Mededelingen
- Brief van Dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
7/08/2018 betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van
29/06/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen.
- Brandweercongres ‘BACK2BASICS’ Brandweervereniging Vlaanderen op vrijdag 19 en zaterdag
20 oktober 2018 in de Brandweerschool PIVO in Asse.
- Opendeur Post Zottegem zaterdag 8 en zondag 9 september 2018.
- Opendeur Post Oudenaarde 23 september 2018.
- Barbecue Post Ronse zondag 9 september 2018.
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 29/06/2018 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
29/06/2018 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 betalingsbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 31/08/2018 :
Lijst (nr.)
2018/51
2018/52
2018/53
2018/54
2018/55
2018/56
2018/57
2018/58

Totaal lijst
98.538,96 €
43.865,68 €
59.847,30 €
29.549,76 €
5.081,32 €
32.682,80 €
60.253,24 €
764.479,15 €

Lijst (nr.)
2018/59
2018/60
2018/61
2018/62
2018/63
2018/64
2018/65

Totaal lijst
17.295,01 €
7.807,65 €
12.538,85 €
543,05 €
24.985,04 €
14.028,74 €
93.068,91 €

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen.
Er wordt gevraagd de lijsten minstens 2 dagen vroeger zoals voorzien in het huishoudelijk reglement
van het Zonecollege over te maken.
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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 28/08/2018 met totaalbedrag van 109.419,08 €.
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 2018/46 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 2018/46 voor een totaal bedrag van € 7.814,83
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. Beroepsopleiding van personeel - rijbewijs C - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte met nr. 2017-FVA003 en de raming voor de opdracht
“Beroepsopleiding van personeel - rijbewijs C”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in de offerte en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 14.462,81 euro excl. 21 % btw of 17.500,00 euro
incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018, op artikel
351/123-17. Artikel 352/123-17 zal voorzien worden in de begrotingswijziging van 2018 van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen in het exploitatiebudget van 2018. De opdracht wordt gegund
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, conform artikel
42,§1,1,d,ii volgens artikel 42 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
7. Beroepsopleiding van personeel - rijbewijs C - gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Beroepsopleiding van
personeel - rijbewijs C” bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, conform artikel 42,§1,1,d,ii volgens artikel 42 van de wet van 17 juni 2016 betreffende
de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De opdracht
“Beroepsopleiding van personeel - rijbewijs C” wordt gegund aan VAB Rijschool, Oostjachtpark 13
te 9100 Sint-Niklaas, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 14.372,73 euro excl. 21 % btw
of 17.391,00 euro incl. 21 % btw.
8. Ter beschikking stellen van poetspersoneel in diverse brandweerposten 1 jaar (2 jaar verlenging)
- goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Ter beschikking stellen van
poetspersoneel in diverse brandweerposten”, opgesteld door de ontwerper. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in de contractinformatie en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 111.570,25 euro excl. 21 % btw of
135.000,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget
van 2018, op artikel 351/125-06 en in het budget van de volgende jaren. De opdracht zal gebeuren via
de dienstverlenende vereniging TMVS.
9. Betwisting Roman Christof vordering 2006450 dd. 31/01/2018
Dit punt wordt uitgesteld.
10. Betwisting Windey Management BVBA vordering 2006192 en 2006482
Dit punt wordt uitgesteld.
11. Risicoanalyse met betrekking tot de inplanting van posten - bespreking
Het Zonecollege bespreekt de risicoanalyse met betrekking tot de inplanting van de posten. Via
meerdere simulaties wordt de impakt van eventueel bijkomende posten in Zwalm en Maarkedal
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vergeleken met de huidige situatie. De dekkingsgraad bedraagt op heden 73,7% (aankomsttijd minder
dan 13 minuten); met een post in Zwalm erbij stijgt de dekkingsgraad naar 79,4%. Bij de simulatie
van eventueel bijkomende posten in Zwalm en Maarkedal komt de dekkingsgraad op 82%. Indien
aangenomen wordt dat een aankomsttijd van méér dan 16 minuten onaanvaardbaar is, dan is op heden
de dekkingsgraad 92,6% ; met posten in Zwalm en Maarkedal erbij zou dit 97,3% zijn.
Het Zonecollege neemt akte van de resultaten van de risicoanalyse met betrekking tot de inplanting
van de posten.
De burgemeester van Kluisbergen verlaat de zitting.
12. Principe-akkoord aankoop grond, renovatie en uitbreiding kazerne Sint-Lievens-Houtem –
bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
13. Verslag zonewerking 2de kwartaal 2018 cfr. artikel 110 wet CV – kennisneming
Dit punt wordt uitgesteld.
14. Artikel tijdschrift NT - bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
15. Evaluatie Ronde Van Vlaanderen 2018 – bespreking
Dit punt wordt geschrapt en opgenomen in een volgend kwartaalverslag.
16. Voorstel tot wijziging naam Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen naar Brandweerzone
Vlaamse Ardennen – bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
17. Huisdierstickers - initiatief van de Vlaamse Overheid - bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
18. Muziekkorpsen binnen de posten – uniformen – bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
19. Sport beoefenen voor beroeps tijdens de arbeidstijd – bespreking
Dit punt wordt uitgesteld.
20. 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 28 september 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 31 augustus 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
28 september 2018
13u45 Kazerne Oudenaarde
vrijdag 26 oktober 2018 13u45 Kazerne Oudenaarde
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vrijdag 23 november 2018
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