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

Openbare zitting

1. Mededelingen
- De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsontwerp diverse bepalingen
Binnenlandse Zaken goedgekeurd, waaronder de invoering van het Bureau van de Vrijwilliger.
Deze wet treedt pas in werking 10 dagen na publicatie in het staatsblad. De publicatiedatum ligt
nog niet vast. Het bureau van vrijwilligers wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de
kaders van het vrijwillig personeel aanwezig in de zone en naar evenredigheid, rekening houdend
met de kandidaturen. De Zoneraad legt het maximumaantal leden van het bureau van
vrijwilligers vast, per kader van het vrijwillig personeel. De leden van het bureau van
vrijwilligers worden aangesteld voor 4 jaar. Het bureau van de vrijwilligers heeft o.a. tot doel
ervoor te zorgen dat binnen de zonale organisatie rekening wordt gehouden met de
bijzonderheden van het voluntariaat.
- De vernieuwde zonale dispatching werd voorgesteld op 23/10/2018 op de opendeurdag van de
post Oudenaarde. De zoneraadsleden kregen de kans om na de zitting uitvoerige toelichting te
krijgen betreffende de werking van de zonale dispatching.
2. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 31/08/2018 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 31/08/2018 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
3. Aankoop grond ten behoeve van post Sint-Lievens-Houtem – goedkeuring
Het Zoneraad beslist om aan de eigenaar van de bouwgrond een optie van aankoop van zes maand
te vragen. De nieuw samengestelde Zoneraad kan in dit dossier vanaf 2019 een definitieve
beslissing nemen.
4. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen – adembescherming - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. II/MAT/A12-303-12 en de raming voor de
opdracht “Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - adembescherming”, opgesteld door
de ontwerper. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
41.322,31 euro excl. 21 % btw of 50.000,00 euro incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget van 2018 op artikel 351/744-51. De aankopen voor de
technische fiches 1-4 zullen gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
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.
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5. Verkoop uit dienst genomen voertuig - goedkeuring gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan het voorstel om een personeelswagen, van het merk Citroën met
eerste indienststelling op 02/09/2002, in de staat waarin het zich bevindt te verkopen via het online
veilinghuis I&O Auctions. De koper engageert zich om het voertuig een ‘burgeruitzicht’ te geven
(kleur, enz.), indien het voertuig markeringen of speciale kleuren heeft (vermelding ‘brandweer’,
enz.).
6. Vacant verklaren 5 functies hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger – goedkeuring
De Zoneraad verklaart 5 functies van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger vacant, verdeeld over
de brandweerposten Herzele en Kruishoutem. De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd
met het oog op de aanwerving van 5 hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger te vervullen bij wijze
van aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze
kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste op 16 november 2018. De kandidaturen
dienen gericht aan de personeelsdienst, 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 diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau C binnen
de federale overheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937
houdende het statuut van het rijkspersoneel. De aanwervingsstage begint met het volgen van de
opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van ambulancier en eindigt 1 jaar na het
behalen van het brevet van ambulancier bedoeld in artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 13
februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers.
De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen neemt de kosten voor het behalen van het brevet van
ambulancier voor haar rekening.
De voorwaarden voor de selectie worden vastgesteld in het Koninklijk Besluit 23 augustus 2014
tot bepaling van het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones
dat geen brandweerman is en in de aanvullende bepalingen van het statuut voor haar operationeel
personeel en ambulancepersoneel dat geen brandweerman is, goedgekeurd door de Zoneraad op 6
januari 2015.
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.
7. Vacant verklaren van de functie van beroepsluitenant te begeven bij professionalisering in
dezelfde zone of in een andere zone – goedkeuring
De Zoneraad verklaart, volgens personeelsplan, de functie van beroepsluitenant vacant. De oproep
tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de professionalisering in dezelfde zone. De
professionaliseringsvoorwaarden zijn :
1° benoemd zijn als vrijwillig personeelslid ;
2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving ;
3° over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar in dezelfde en/of in een hogere graad
beschikken, aanwervingsstage niet inbegrepen ;
4° beschikken over een vermelding "voldoende", "goed" of "zeer goed" bij zijn laatste
evaluatie ;
5° beschikken over het modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie" en de
getuigschriften PREV-1 en FOROP-1 ;
6° geslaagd zijn voor de professionaliseringssproef, vermeld in het Koninklijk Besluit van 19
april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de
hulpverleningszone.
De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 26
november 2018. De kandidaturen dienen gericht te worden naar de personeelsdienst van de zone,
Bedrijvenpark Coupure 21 te 9700 Oudenaarde. Bij kandidaatstelling voegt de kandidaat een copy
van het modulecertificaat "Competentiemanagement en evaluatie", getuigschrift PREV-1 en
FOROP-1. De kosten inherent aan deze vacant verklaring en de selectieprocedure te verrekenen
op artikel 351/123-18 van de begroting 2018.
8. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.
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Niet openbare zitting

1. Mededelingen
- Geen
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 ambulancier-vrijwilliger – post Kruishoutem – goedkeuring
Aan een ambulancier-vrijwilliger van de post Kruishoutem wordt op haar vraag met ingang van 1
oktober 2018 ontslag verleend uit haar functie van ambulancier-vrijwilliger.
3. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Herzele – goedkeuring
Aan een stagiair-brandweerman-vrijwilliger van de post Herzele wordt op zijn vraag met ingang
van 1 oktober 2018 ontslag verleend uit zijn functie van stagiair-brandweerman-vrijwilliger.
4. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – post Brakel – goedkeuring
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Brakel wordt opgeschort van 1
september 2018 tot en met 28 februari 2019.
5. Toelating tot de aanwervingsstage van drie hulpverlener-ambulancier-vrijwilligers –
goedkeuring
Drie personen worden in orde van de rangschikking met ingang van 28 september 2018 toegelaten
tot de aanwervingsstage van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger.
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 26 oktober 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 28 september 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
vrijdag 26 oktober 2018 13u45
vrijdag 23 november 2018 13u45
vrijdag 21 december 2018 13u45

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

Agenda :
De bijzondere rekenplichtige en de beleidsmedewerker operaties vervoegen de vergadering om toelichting
te geven aan de punten 1 en 2. Zij verlaten de zitting na het geven van de toelichtingen waarna het
Zonecollege beraadslaagt.

1. Openstaande vragen betreffende de risicoanalyse met betrekking tot de inplanting van posten bespreking
Het Zonecollege bespreekt de nog openstaande vragen betreffende de risicoanalyse met betrekking tot
de inplanting van posten. Hierbij werden de investerings-, personeels- en werkingskosten voor de
oprichting van een beperkte nieuwe post kort toegelicht. De grootteorde, zoals de keuze van het
gebouw en het aantal operationele personeelsleden, van een nieuwe post is sterk bepalend voor de
totale kostprijs van dergelijke strategische keuze. Bij de brandweerhervorming werd vooraf voor ogen
gehouden om efficiënter te werken, nu wordt men geconfronteerd met mogelijke nieuw in te planten
posten. De regelgeving verwacht dat de zones zich baseren op een risicoanalyse. De risicoanalyse
duidt aan dat Zwalm en Maarkedal met betrekking tot de aanrijtijd niet ideaal zijn. Bij de opstart van
een nieuwe post moet voldoende inlooptijd voorzien worden alvorens nieuw aangeworven personeel
voldoende opgeleid is om snel en adequaat te kunnen uitrukken.
Het Zonecollege vraagt om verder onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om Zwalm en
Maarkedal te verbeteren. Tevens verwacht het Zonecollege een duidelijke benchmarking zodat voor
elke gemeente of stad een gelijkaardige service kan aangeboden worden. Met Zwalm en Maarkedal
zal vooraf individueel onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn.
2. Principe-akkoord aankoop grond, renovatie en uitbreiding kazerne Sint-Lievens-Houtem –
bespreking
Het Zonecollege neemt kennis van de éénparige beslissing van het Schepencollege van Brakel van
25/09/2018 houdende de vraag om dit punt af te voeren van de agenda. Het Schepencollege van Brakel
vindt het niet opportuun om in deze periode van “lopende zaken” dergelijke beslissing te zien
agenderen en behandelen waarvan de financiële impact in de honderduizenden euro’s loopt. De
toezichthoudende overheid stelt dat dit punt wel op de agenda van de Zoneraad kan blijven staan om
te bediscussiëren, maar om er een beslissing over te nemen rekening gehouden moet worden met wat
in de Ministeriële Omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van
de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijzigingen wordt
vermeld. De hulpverleningszones worden geregeld door een federale regelgeving. Er is eigenlijk geen
sperperiode en er zijn ook geen beslissingen die de zoneraden niet zouden kunnen nemen.
De toezichthoudende overheid adviseert om rekening te houden met het feit dat de organen van de
zones na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw zullen samengesteld worden. Men pleit hierbij voor
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enige terughoudendheid en dit naar analogie met wat de toezichthoudende overheden van de
gemeenten voorop stellen. De zonecommandant stelt dat de visie opgenomen werd in het
meerjarenplan, inclusief de renovatie- en uitbreidingskost met totale raming van 500.000 € voor de
post. De bijzondere rekenplichtige stelt dat er aan de middelen van het reservefonds nog geen concrete
bestemmingen gegeven werden. Het reservefonds kan aangewend worden om het project voor
aankoop van bouwgrond, renovatie en uitbreiding van de kazerne van Sint-Lievens-Houtem financieel
af te dekken. Ook wordt gesteld dat de zone tot op heden schuldenvrij is en een eventuele wijziging
van dit principe vooraf goed dient afgetoetst te worden bij de aangesloten lokale besturen.
Het Zonecollege vraagt om aan de eigenaar van de bouwgrond een optie van aankoop van zes maand
te vragen, waarna de nieuw samengestelde Zoneraad vanaf 2019 een definitieve beslissing kan nemen.
De burgemeester van Brakel verlaat de zitting.
3. 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 :
Afwezig :

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

4. Mededelingen
- Op 23 november 2018 wordt bij het begin van de zitting van de Zoneraad een foto genomen van
de huidige samenstelling van de Zoneraad.
- Organisatiestructuren van de hulpverleningszone : het Zonecollege neemt akte van de nieuwe
organisatiestructuur welke in testfase op heden opgestart werd. Er werd geopteerd om drie
directeursfuncties te creëren ondersteund door een beleidsondersteunende cel van 2
stafmedewerkers voor data-analyse en van sturing processen. Samen met zonecommandant
vormen drie directeursfuncties en beleidsondersteunende cel het directiecomité welke wekelijks
vergaderd. Het directiecomité zal de functie van het managementteam overnemen en ontwikkelt
korte, middellange en lange termijnvisies op basis van input van de posten, werkgroepen en
administratieve diensten. De Technische Commissie focust zich op het uniformeren van de posten,
adviseert het directiecomité, geeft feedback van de genomen beslissingen van het directiecomité,
wordt aangestuurd door de directeur operaties en vergaderd maandelijks.
5. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 31/08/2018 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
31/08/2018 wordt goedgekeurd.
Een expert van de dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 6 tot 9 toe te lichten. Zij verlaat de
zitting na het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt.
6. Collectieve betalingsbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 28/09/2018 :
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2018/66
46.340,38 €
2018/70
140,87 €
2018/67
73.086,51 €
2018/71
29.115,40 €
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2018/68
14.524,34 €
2018/72
1.867,53 €
2018/69
10.734,03 €
2018/73
103.888,67 €
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen. De lijsten werden minstens 2 dagen vroeger zoals voorzien in het
huishoudelijk reglement van het Zonecollege overgemaakt.
7. 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 24/09/2018 met totaalbedrag van 131.467,56 €.
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.
8. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2018/58 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 2018/58 voor een totaal bedrag van € 8.178,31
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.
Het diensthoofd personeel en coördinator interventies vervoegen de zitting om punt 9 toe te lichten. Ze
verlaten de zitting na het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt.
9. Betwisting Diego Meersman vordering 2006377 dd. 31/12/2017
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2006377, op naam van dhr. Diego Meersman,
Lozerstraat 23 te 9770 Kruishoutem, omtrent een interventie betreffende het reinigen van het wegdek
als noodoproep beschouwd wordt waardoor de betwisting 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 bijzondere rekenplichtige, diensthoofd personeel en expert van de dienst financiën vervoegen de
zitting om de punten 10 tot 15 toe te lichten.
10. Begrotingswijziging 2018/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – bespreking
Het ontwerp van begrotingswijziging 2018/1 wordt door de bijzondere rekenplichtige toegelicht.
Met betrekking tot de personeelskost betreft het voornamelijk technische budgettair neutrale
wijzigingen. Verder werden volgende aandachtpunten geformuleerd : de evolutie van de
werkingskosten, de overdracht of ter beschikkingstelling van de onroerende goederen inclusief
huurlasten vanaf 2015, bijsturing in de ontvangsten van interventies, ziekenvervoer, toelagen aan de
ambulancediensten en de overeenkomst met de hulpverleningszone WAPI. Dit alles gaf geen impact
op de financiering van de gewone dienst.
Kleine verschuivingen in het investeringsprogramma waren nodig, inclusief nieuwe aankopen.
Hierdoor moest de financiering van de buitengewone dienst met resttoelagen van 2017 verhoogd
worden om de extra investeringen te kunnen realiseren.
Het reservefonds wordt verhoogd met 941.000 € en bedraagt eind 2018 in totaal 2.069.380 €. Het
begrotingsresultaat na deze begrotingswijziging is nog steeds positief op de gewonedienst en sluitend
op de buitengewone dienst.
Het definitieve ontwerp van begrotingswijziging 2018/1 zal toegelicht worden op een infovergadering
met de aangesloten steden en gemeenten op 12/10/2018 en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
Zoneraad op 26/10/2018.
De coördinator logistiek vervoegt de zitting om de punt 11 toe te lichten met betrekking tot de
onderhoudskost van een hoogtewerker. Hij verlaat de zitting na het geven van deze toelichting waarna het
Zonecollege verder beraadslaagt.
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11. Begroting 2019 – bespreking
Het ontwerp van begroting 2019 wordt door de bijzondere rekenplichtige toegelicht.
De personeelskost stijgt met 0,13% en wordt geraamd op 4.657.575 €. De werkingskosten stijgen
ongeveer 200.000 €, voornamelijk ten gevolge van de overeenkomst met het vormingscentrum
PAULO. De overdrachten worden geraamd op 95.500 € en dalen dratisch inzake daling van de
tussenkomst van de ziekenwagen Oudenaarde 1 van 82.000 € naar 45.000 €.
De investeringen blijven geplafoneerd op 1.250.000 € en worden, cfr. de afspraken met de aangesloten
lokale besturen, gefinancierd met buitengewone toelagen van de aangesloten steden en gemeenten.
De financiering van de gewone dienst gebeurt nog steeds met een federale basis dotatie (506.848 €),
met een federale aanvullende dotatie (1.551.790 €) en met gemeentelijke gewone dotaties
(4.194.275 €) van de aangesloten lokale besturen. De herberekening van de verdeelsleutel voor het
dienstjaar 2019 dient evenwel nog uitgevoerd te worden.
Het algemeen begrotingsresultaat is positief, wordt geraamd op 19.564,00 € en wordt toegevoegd aan
het reservefonds. De bijzondere rekenplichtige stelt dat het volgend meerjarenplan belangrijk zal zijn
om aan het reservefonds een bestemming te geven. De ontwerpbegroting 2019 wordt op een
infovergadering met de aangesloten steden en gemeenten verder besproken op 12/10/2018 om 14u in
de kazerne van Oudenaarde en aan de Zoneraad ter goedkeuring voorgelegd op 26/10/2018.
12. Overdracht onroerende goederen – post Kruishoutem en Sint-Lievens-Houtem - bespreking
Het Zonecollege bespreekt de ontwerpen van verkoopakten voor de overdracht van de
brandweerkazernes van de posten Kruishoutem en Sint-Lievens-Houtem. Het betreft de
brandweerkazernes met aanhorigheden, op en met grond gelegen, Warandestraat 2 te Kruishoutem ter
waarde van 730.000 € en Keiberg 24 te Sint-Lievens-Houtem ter waarde van 325.000 €. De aankopen
van de onroerende eigendommen kunnen gebeuren onder vorm van huurkoop op 20 jaar met ingang
van 2015, zijnde 36.500 € per jaar voor Kruishoutem en 16.250 € per jaar voor Sint-Lievens-Houtem.
Voor beide overdrachten geldt vrijstelling van registratierechten toepassing van artikel 2.9.6.0.3., 1°
van de Vlaamse Codex Fiscaliteit gezien deze overdracht in der minne gebeurt ten algemenen nutte
voor de exploitatie van een brandweerkazerne met het oog op de civiele veiligheid. De betreffende
gemeentebesturen gaven reeds goedkeuring van de ontwerpen van de verkoopakte van hun eigendom.
Het Zonecollege keurt de ontwerpen van verkoopakten voor de overdracht van de brandweerkazernes
van de posten Kruishoutem en Sint-Lievens-Houtem goed en legt deze ter goedkeuring voor op de
eerstvolgende zitting van de Zoneraad. Het Zonecollege verwijst naar de beslissing van de Zoneraad
van 28 oktober 2016 waarbij Ghys & Ghys, Geassocieerde notarissen, Berchemstraat 47 te 9690
Kluisbergen aangesteld worden om de overdrachten van de onroerende goederen te coördineren.
13. Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - verlenging 2 (1 januari
2019-31 december 2019) - goedkeuring gunning
De opdracht “Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - Verlenging 2
(Arbeidsongevallen en lichamelijke ongevallen (1 januari 2019-31 december 2019))” wordt gegund
aan dezelfde dienstverlener, zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 17.406,84 euro incl. btw (0% btw).
De opdracht “Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - Verlenging 2
(Burgerlijke aansprakelijkheid (1 januari 2019-31 december 2019))” wordt gegund aan dezelfde
dienstverlener, zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 6.286,88 euro incl. btw (0% btw).
De opdracht “Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - Verlenging 2
(Materiele schade (1 januari 2019-31 december 2019))” wordt gegund aan dezelfde dienstverlener,
zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag
van 2.456,23 euro incl. btw (0% btw).
De opdracht “Afsluiting van diverse verzekeringscontracten 1 jaar (3 jaar verlenging) - Verlenging 2
(Verzekering motorrijtuigen (1 januari 2019-31 december 2019))” wordt gegund aan dezelfde
dienstverlener, zijnde Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 53.505,43 euro incl. btw (0% btw).
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14. Aankoop van installaties, machines en uitrustingen – adembescherming – gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van niet rollend
materieel en aanvullende elementen” bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking, conform artikel 42, §1, 1° d, ii volgens artikel 42 van de wet van 17 juni 2016. De
opdracht “Aankoop van installaties, machines en uitrustingen - adembescherming” wordt gegund aan
Dräger Safety Belgium, Heide 10 te 1780 Wemmel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
32.805,96 euro excl. 21 % btw of 39.695,21 euro incl. 21 % btw op basis van het bestek met nummer
II/MAT/A12-303-12 waarvan door de firma Dräger Safety Belgium SA werd bevestigd dat dezelfde
prijzen gehanteerd kunnen worden tot 31/12/2018. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
investeringsbudget van 2018, op artikel 351/744-51.
15. Aankoop van informatica- en communicatie uitrustingen - software voor digitaal vergaderen gunning
De opdracht “Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - software voor digitaal
vergaderen” wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking. Deze opdracht wordt gegund aan Cevi, Bisdomplein 3 te 9000 Gent, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 11.380,87 euro excl. 21 % btw of 13.770,85 euro incl. 21 % btw.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018 op artikel 352/743-98
bij begrotingswijziging 2018.
De beleidsmedewerker operaties vervoegt de vergadering om toelichting te geven aan punt 16. Hij verlaat
de zitting na het geven van de toelichting.
16. Verslag zonewerking 2de kwartaal 2018 cfr. artikel 110 wet CV – kennisneming
Het Zonecollege neemt kennis van het verslag van de zonewerking tijdens het 2de kwartaal van 2018.
Zonder de opdrachten voor wespenverdelging is het aantal uitrukken hoger dan vorige jaren, o.a. méér
uitrukken voor stormschade en een aantal appartementsbranden. Ook voor volgend kwartaal zet deze
trent zich verder (+/-2000 opdrachten voor wespenverdelging in juli). Binnen de zone werden
ongeveer evenveel uitrukken voor brandweeropdrachten als voor ziekenwagen genoteerd.
De trent van de personeelskost voor opleidingen heeft zich dit kwartaal verdergezet. Vooral in de
voortgezette opleidingen wordt een belangrijke stijging vastgesteld. Na het 2de kwartaal is de totale
investeringsgraad 74 % (investeringsbudget 1.250.000 €).
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om de punten 17 tot 20 toe te lichten. Hij verlaat de zitting
na het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt.
17. Sport beoefenen voor beroeps tijdens de arbeidstijd – bespreking
Het Zonecollege bespreekt de vraag van de vakorganisaties betreffende de mogelijkheid om
beroepspersoneel tijdens de arbeidstijd sport te laten beoefenen. Sport beoefenen door
beroepspersoneel tijdens de arbeidstijd zou inhouden dat ook het vrijwilligerspersoneel deze faciliteit
moet krijgen. Deze méérkost is niet voorzien in de begroting. De werklast op beleidsvoerend niveau
is op heden vrij hoog waardoor recent de Zoneraad toestemming gaf om nieuwe aanwervingen op te
starten. Indien elk beroepspersoneelslid 2 uur per week zou sporten dan kan gesteld worden dat een
halftijdse beroepsfunctie wegvalt.
Het Zonecollege beslist om geen toestemming te geven aan het beroepspersoneel om tijdens de
arbeidstijd sport te beoefenen. Dit standpunt wordt aan de vakorganisaties meegedeeld.
18. Budget heroriëntatie personeelsfeest – bespreking
Het Zonecollege gaat akkoord om het budget van het personeelsfeest te heroriënteren naar een
incentive met logo van de zone. Deze incentive heeft enerzijds tot doel alle personeel van de
hulpverleningszone te danken voor de eerst 4 jaar zonevorming en anderzijds de leden van de Zoneraad
te danken voor de aangename samenwerking tijdens de opstart van de zone.
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19. Stilzwijgende verlengingen van dienstnemingscontracten - bespreking
Het Zonecollege bespreekt de stilzwijgende verlengingen van dienstnemingscontracten van het
vrijwilligers personeel. Het statuut voorziet dat na het advies van de zonecommandant te hebben
ontvangen, de benoeming in principe stilzwijgend vernieuwd wordt voor een nieuwe periode van zes
jaar, behalve bij gemotiveerde beslissing door de Zoneraad. Als de zonecommandant voorstelt de
benoeming niet te verlengen, ten laatste twee maanden voor het verstrijken van de duur van zes jaar,
wordt het voorstel tegelijk en binnen de tien dagen overgemaakt aan de Zoneraad en aan de betrokkene.
De betrokkene kan, per aangetekende brief of via elke andere drager met bewijskracht en vaste datum
binnen één maand na de verzending van het voorstel, verzoeken verhoord te worden door de Zoneraad.
Hij/zij kan zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. De zonecommandant neemt niet deel aan
de beraadslaging van de Zoneraad.
Het Zonecollege verwacht dat de zonecommandant desgevallend zijn advies aan de Zoneraad
overmaakt.
20. Varia
- Vrijwilligerspersoneel dat tijdens hun werktijd bij de gemeente of stad opgeroepen wordt en
hiervoor toestemming kreeg, wordt door de hulpverleningszone vergoed conform het statuut van
het operationeel personeel. Bij de aangesloten lokale besturen zal worden opgevraagd of daardoor
een dubbele vergoeding ontstaat. Een attest van oproep ten behoeve van de werkgever wordt op
eenvoudig verzoek door de hulpverleningszone afgeleverd.

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 26 oktober 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 28 september 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 :
vrijdag 26 oktober 2018
vrijdag 23 november 2018
vrijdag 21 december 2018

13u45
13u45
13u45

Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde
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