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

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 12 op de agenda van de openbare zitting :
“ Procentuele verdeling zonale verdeelsleutel dienstjaar 2019 van de hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen – vastlegging ”.
De Zoneraad beslist unaniem om dit extra punt toe te voegen aan de agenda van de openbare zitting.
1. Mededelingen
- Brief van dhr. Jan Briers, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 18/10/18
betreffende de zoneraadszitting 29/06/2018 : de begrotingsrekening 2017, de balans op 31
december 2017 en de resultatenrekening van het dienstjaar 2017 worden vastgesteld en
goedgekeurd.
2. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 28/09/2018 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 28/09/2018 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
3. Begrotingswijziging 2018/1 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring
Met betrekking tot de personeelskost betreft het voornamelijk technische budgettair neutrale
wijzigingen zonder financiële impact. De lagere personeelskost voor het beroeps- en administratief
personeel wordt volledig gecompenseerd door een forse stijging van de vergoedingen voor de
prestaties van de vrijwilligers. Vooraf kon niet ingeschat worden dat er in 2018 heel veel deltaopleidingen zouden doorgaan aan de brandweerschool. Zowel op financieel als op sociaal
belastend vlak betekenen deze delta-opleiding op lange termijn echter een winst.
Diverse verschuivingen van de werkingskosten waren nodig naar aanleiding van enerzijds de
opmaak van de jaarrekening 2017 en anderzijds op basis van de standopgave in het boekjaar 2018,
waaruit o.a. de stijgende kosten blijken voor het onderhoud en keuringen van de
adembeschermingstoestellen, voor onderhoud van het voertuigenpark, en het inhuren van een
externe poetsfirma. Bijkomend, en zoals meegegeven bij de opmaak van de jaarrekening 2017,
was er reeds in dat boekjaar een “feitelijk tekort” op de werkingskosten, vooral te wijten aan de
sterk stijgende kosten voor de brandweeropleiding (PAULO). Dit zet zich fors door in deze
begrotingswijziging (+ 55%, zijnde 75.000 euro), en verwacht wordt dat de bijdrage voor die
opleidingen de komende jaren zal blijven stijgen, waardoor de werkingskosten dus blijvend onder
druk staan.
De definitieve overdracht van de onroerende goederen is nog niet gefinaliseerd waardoor in de
jaarrekening 2017 er dus een nog ongebruikt krediet was van 624.000 euro op het eigen dienstjaar,
en ook 1,248 miljoen euro op vorige dienstjaren (waar de desbetreffende kredieten bij
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
Bedrijvenpark Coupure 21, 9700 Oudenaarde

Beknopte omschrijving van de genomen besluiten
in de zitting van de Zoneraad op 26 oktober 2018

begrotingswijziging opnieuw waren ingeschreven ter afdekking van de jaren 2015-2016) bijgevolg resulteert dit in een ‘fictief’ overschot van 1,872 miljoen euro. 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
zijn de noodzakelijk kredieten bij deze begrotingswijziging 2018/1 opnieuw voor de jaren 20152017 ingeschreven op vorige dienstjaren.
In afspraak met de gemeenten was het investeringsprogramma 2018, conform 2017, geplafonneerd
op 1.250.000. Op vraag van de Zoneraad werd dit opgetrokken naar 1.317.500 euro. Dit leidt tot
een aantal schrappingen en/of aanpassingen van voorziene investeringen, waardoor er budgettaire
ruimte is om een aantal nieuwe investeringen op te nemen of bestaande bij te sturen. Het betreft
volgende wijzigingen :
- Oriënterend bodemonderzoek : + 5.000 euro (351/733-60)
- Verkeerssignalisatie Zottegem : + 2.500 euro (351/741-52)
- Dispatch : + 6.050 euro (351/742-53)
- Software : + 15.000 euro (351/742-53)
- PBM - uitrusting/kledij : + 25.000 euro (351/744-51)
- VTO : + 11.000 euro (351/744-51)
- Ontwerpen huisstijl : + 4.500 euro (351/747-51)
Hierdoor moest de financiering van de buitengewone dienst met resttoelagen van 2017 verhoogd
worden om de extra investeringen te kunnen realiseren. Bij de financiering van de zone wordt het
algemeen resultaat (boni) van de jaarrekening 2017, zijnde 2.411.692 euro, ingeschreven. Dit
ruime overschot op de gewone werking heeft tot gevolg dat het reeds aangelegde reservefonds
verder fors stijgt (met méér dan 955.000 euro). Het reservefonds zal op het einde van het jaar 2018
aangegroeid zijn tot net boven de 3 miljoen euro. Daarnaast gebeurt de financiering van de gewone
werking van de zone voornamelijk door de toelagen van de federale overheid enerzijds en
anderzijds via gemeentelijke dotaties. De federale basisdotatie (506.848) euro en de federale
aanvullende dotatie (1.540.683 euro) blijven ongewijzigd. Ook de federale toelage die de zone
ontvangt voor haar ambulancediensten, wordt verhoogd op basis van de meest recente info die de
zone daaromtrent heeft ontvangen (+ 291.600 euro).
De financiering van het investeringsprogramma gebeurt nog steeds, conform de afspraak gemaakt
tussen de financieel beheerders van de desbetreffende gemeenten van de zone in een overleg op 14
oktober 2016, volledig met buitengewone toelagen vanuit de gemeenten. Het verhoogde
investeringsprogramma heeft geen budgettaire impact voor de gemeenten. De verhoging (67.500
euro) wordt gefinancierd met een deel van de beschikbare resttoelagen van 2017. De gemeenten
zijn akkoord om ook de resterende enveloppe van 96.938 euro vrij te geven voor bijkomende
investeringen in 2018.
Het begrotingsresultaat na deze begrotingswijziging is nog steeds positief op de gewone dienst en
sluitend op de buitengewone dienst. De gemeentelijke gewone toelagen blijven ongewijzigd. De
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen blijft tot op vandaag schuldenvrij.
4. Begroting 2019 – goedkeuring
De personeelskosten stijgen aanzienlijk ten opzichte van de begrotingswijziging 2018/1 en zijn te
wijten aan 5 nieuwe hogere kaderfuncties en twee middenkaderfuncties. Ten opzichte van vorig
boekjaar zijn er in 2018 twee hogere kaderfuncties en één middenkaderfunctie reeds gestart.
Daarnaast zijn de delta- en brevetopleidingen die vorig jaar zijn doorgegaan en die een serieuze
impact hadden op de begrotingswijziging 2018/1, niet wederkerend in 2019. Deze begroting houdt
tevens rekening met een mogelijke indexering van 2 % van de lonen in december 2019.
De werkingskosten worden grotendeels geplafonneerd op het niveau van begrotingswijziging
2018/1. 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 €.
In afspraak met de gemeenten is het investeringsprogramma 2019, conform 2018, geplafonneerd
op 1,250 miljoen euro. Onder meer onderstaande investeringen voor 2019 zijn hierin opgenomen :
- Actieplan veiligheid : 78.000 euro (351/723-60)
- Informatica en communicatie-uitrustingen : 103.000 euro (351/742-53)
- Uitrusting en inrichting voertuigen : 60.000 euro (351/744-51)
- PBM – adembescherming : 50.000 euro (351/744-51)
- PBM - uitrusting/kledij : 100.000 euro (351/744-51)
- Logistiek - interventie en werkplaatsuitrustingen : 85.000 euro (351/744-51)
- VTO : 10.000 euro (351/744-51)
- Aankoop hoogtewerker : 645.000 euro (351/743-98)
- Kledij dienst 100 : 23.000 euro (352/744-51)
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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.
De financiering van het investeringsprogramma gebeurt nog steeds conform de afspraak gemaakt
tussen de financieel beheerders van de desbetreffende gemeenten van de zone in een overleg op 3
oktober 2014, met buitengewone toelagen vanuit de gemeenten. Er zijn met andere woorden geen
federale investeringssubsidies meer ter beschikking. De netto financiering van het
investeringsprogramma bedraagt 1,250 miljoen euro.
De begroting 2019 is sluitend, zowel op de gewone als op de buitengewone dienst. De
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen blijft tot op vandaag schuldenvrij.
5. Overdracht onroerende goederen – post Kruishoutem – goedkeuring
De aankoop van de brandweerkazerne, met aanhorigheden op en met grond gelegen Warandestraat
2 te Kruishoutem, onder de vorm van huurkoop op 20 jaar voor de prijs van 730.000,00 EUR wordt
goedgekeurd. De huurkoop vangt aan op 1 januari 2015. De uitgave voor deze aankoop is voorzien
in het exploitatiebudget van 2018 op artikel 351/126-01. De Voorzitter van het Zonecollege en de
zonecommandant worden gemachtigd om de verkoopakte te ondertekenen en de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen te vertegenwoordigen bij de notariële verplichtingen.
6. Overdracht onroerende goederen – post Sint-Lievens-Houtem – goedkeuring
De aankoop van de brandweerkazerne, met aanhorigheden op en met grond gelegen Keiberg 24 te
Sint-Lievens-Houtem, onder de vorm van huurkoop op 20 jaar voor de prijs van 325.000,00 EUR
wordt goedgekeurd. De huurkoop vangt aan op 1 januari 2015. De uitgave voor deze aankoop is
voorzien in het exploitatiebudget van 2018 op artikel 351/126-01. De Voorzitter van het
Zonecollege en de zonecommandant worden gemachtigd om de verkoopakte te ondertekenen en de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen te vertegenwoordigen bij de notariële verplichtingen.
7. Betwisting Diego Meersman vordering 2006377 dd. 31/12/2017 - vrijstelling conform artikel
2 van het retributiereglement - bekrachtiging beslissing Zonecollege 28 september 2018
De Zoneraad bekrachtigt de beslissing van het Zonecollege van 28 september 2018 houdende het
verlenen van vrijstelling van retributie 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.
De burgemeester van Kruishoutem vervoegt de zitting.
8. Aankoop van installaties, machines & uitrustingen - VTO (eindeloze trap) - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop van installaties, machines
& uitrustingen - VTO (eindeloze trap)”, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 9.300,00 euro excl. 21 % btw of 11.253,00 euro incl. 21
% btw. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden in het investeringsbudget van 2018 op
artikel 351/744-51 bij begrotingswijziging 2018. Bovengenoemde 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.
9. Buitengewoon onderhoud gebouwen - schilderwerken kazerne Zottegem en Oudenaarde goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de technische bepalingen en de raming voor de opdracht
“Buitengewoon onderhoud gebouwen - schilderwerken post Kluisbergen en Zottegem”, opgesteld
door de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in de technische bepalingen en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 13.223,14 euro excl. 21 % btw of 16.000,00 euro incl.
21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2018, op artikel
351/724-60 en wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.
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10. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen - groot onderhoud en nazicht elevator
post Ronse - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Buitengewoon onderhoud speciale
en andere voertuigen - groot onderhoud en nazicht elevator Ronse”, opgesteld door de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals opgenomen
in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 36.983,47 euro
excl. 21 % btw of 44.750,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien
worden in het investeringsbudget van 2018, op artikel 351/745-98 bij begrotingswijziging 2018 en
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.
11. Varia
- GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG
De Zoneraad vraagt, of naar analogie met de steden en gemeenten, de provincie bereid is om
ook voor de hulpverleningszones een oplossing te bieden bij de aanstelling van een DPO
(Data Protection Officer).
-

Punten eerste bestemming : brief gouverneur 19/10/2018 waarbij gevraagd wordt of het
noodzakelijk is om bijkomende punten eerste bestemming vast te leggen. Aan de ambtenaren
noodplanning wordt gevraagd of er extra punten eerste bestemming nodig zijn, waarna
uiterlijk 31 december 2018 in de zonale veiligheidscel een advies aan de provinciale
veiligheidscel kan geformuleerd worden.

-

Mobiliteit tussen Civiele Veiligheid en Hulpverleningszones : Koninklijk besluit van 14
oktober 2018 betreffende de mobiliteit van operationeel personeel van de Civiele
Bescherming naar de hulpverleningszones. De leden van het operationeel personeel bekleed
met de graad van operationeel medewerker of van operationeel brigadier kunnen zich
kandidaat stellen voor een vacante betrekking van hulpverlener-ambulancier of
brandweerman, in een of meerdere hulpverleningszones binnen de termijn die hen wordt
meegedeeld via aangetekend schrijven of via elke andere drager met bewijskracht en vaste
datum. Op vraag van de Algemene directie Civiele Veiligheid kan de zone haar vacante
plaatsen meedelen aan de Algemene Directie Civiele Veiligheid. De Zoneraad zal dergelijke
aanwervingsprocedure niet opstarten omdat het personeelsplan momenteel geen
beroepsfuncties voorziet in het basiskader.

12. Procentuele verdeling zonale verdeelsleutel dienstjaar 2019 van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen – vastlegging
De procentuele verdeling zonale verdeelsleutel voor het dienstjaar 2019 van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld.

Niet openbare zitting

Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om de punten 1 tot 7 toe te lichten. Hij verlaat de zitting na
het geven van de toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt.
1. Mededelingen
- Het vrijwillig ontslag van een administratief personeelslid werd ontvangen. De Zoneraad
verwacht op de eerstvolgende zitting een voorstel tot vervanging.
2. Eervol ontslag adjudant-vrijwilliger– post Kluisbergen - goedkeuring
Dit punt wordt geschrapt
3. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger– post Herzele - goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Herzele, wordt op zijn vraag, met ingang van 1
januari 2019 eervol ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. Betrokkene
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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.
4. Verlenging opschorting van benoeming korporaal-vrijwilliger – post Kluisbergen goedkeuring
In artikel 1 van de zoneraadsbeslissing van 25 mei 2018 houdende opschorting van benoeming van
een korporaal-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt het einde van de zin vervangen door :
" wordt opgeschort van 1 mei 2018 tot en met 31 oktober 2018. ". De opschorting van benoeming
van een korporaal-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt verlengd tot en met 30 april 2019.
5. Ontslag brandweerman-vrijwilliger - post Zottegem - goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt op haar vraag, met ingang van 1
november 2018 ontslag verleend uit haar functie van brandweerman-vrijwilliger.
6. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 10 functies hulpverlenerambulancier-vrijwilliger verdeeld over de posten Herzele en Kruishoutem - goedkeuring
De Zoneraad heeft op 28 september 2018 vijf functies van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger,
verdeeld over de brandweerposten Herzele en Kruishoutem, vacant verklaard. De jury voor de
selectieprocedure van 5 functies hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger verdeeld over de posten
Herzele en Kruishoutem wordt vastgesteld en bestaat uit 3 interne juryleden, één extern jurylid, een
verslaggever en een reserve extern jurylid.
7. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 30 brandweerman-vrijwilligers –
goedkeuring
De jury voor de aanwervingsprocedure van 30 stagiair-brandweerman-vrijwilliger van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit 3 interne juryleden, één
extern jurylid en een verslaggever.
8. 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 23 november 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 26 oktober 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

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

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

Agenda :
1. Mededelingen
Geen
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege 28/09/2018 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
28/09/2018 wordt goedgekeurd.
Een expert van de dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 3 tot 20 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 26/10/2018 :
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2018/74
6.752,00 €
2018/75
139.896,74 €
2018/76
89.418,85 €
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
De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem vervoegt de zitting.
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 22/10/2018 met totaalbedrag van 50.327,21 €.
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 2018/64 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 2018/64 voor een totaal bedrag van
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€ 5.294,65 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.
De burgemeester van Oudenaarde vervoegt de zitting.
6. Schaalanciënniteit functionele loopbaan administratief personeel - bespreking
De dienstanciënniteit van een administratief personeelslid werd bij de aanstelling vastgesteld op basis
van vorige diensten. Schaalanciënniteit van een administratief personeelslid. De Zoneraad heeft bij
de aanvang van elk administratief personeelslid deze bepaling contractueel vastgelegd. Na
ondertekening gingen beide partijen akkoord met de arbeidsovereenkomst, welk ook geldig is tot op
heden. De doorstroming van de schaal C1 naar C2 is, conform artikel 73 van het statuut voor het
administratief personeel, mogelijk na vier jaar schaalanciënniteit in C1 en een gunstig
evaluatieresultaat.
7. Betwisting Roman Christof vordering 2006450 dd. 31/01/2018
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2006450, op naam van Roman Christophe,
omtrent een interventie betreffende reinigen wegdek, opruimen oppervlakten ontvankelijk maar
ongegrond is waardoor de factuur dient betaald te worden en het invorderingsproces opnieuw kan
worden opgestart.
8. Betwisting Windey Management BVBA vordering 2006192 en 2006482
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de facturen 2006192 en 2006482, op naam van Windey
Management BVBA, omtrent een interventie voor opruimen van modder op de openbare weg
Meerstraat 80 te 9220 Hamme ontvankelijk maar ongegrond is waardoor de factuur dient betaald te
worden en het invorderingsproces opnieuw kan worden opgestart.
9. Betwisting Aderdour Ayoub vordering 2008108 dd. 06/08/2018
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2008108, op naam van Aderdour Ayoub,
omtrent een interventie betreffende wespenverdeling ontvankelijk en gegrond is waardoor de factuur
niet dient betaald te worden. Deze afwijking zal conform artikel 2 van het retributiereglement ter
bekrachtiging voorgelegd worden aan de Zoneraad.
10. Betwisting Eric Goessens vordering 2008013 dd. 30/07/2018
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2008013, op naam van Eric Goessens, omtrent
een interventie betreffende wespenverdeling ontvankelijk en gegrond is waardoor de factuur niet dient
betaald te worden. Deze afwijking zal conform artikel 2 van het retributiereglement ter bekrachtiging
voorgelegd worden aan de Zoneraad.
11. Betwisting vordering 2008088 Degroote Karen dd. 06/08/2018
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2008088, op naam van Degroote Karen,
omtrent een interventie betreffende wespenverdelging ontvankelijk en gegrond is waardoor de factuur
niet dient betaald te worden. Deze afwijking zal conform artikel 2 van het retributiereglement ter
bekrachtiging voorgelegd worden aan de Zoneraad.
12. Aankoop, onderhoud en huur werkkledij – veiligheidsschoenen - goedkeuring lastvoorwaarden
en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de technische bepalingen en de raming voor de opdracht “Aankoop,
onderhoud en huur werkkledij - veiligheidsschoenen”, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de technische bepalingen en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
13.305,79 euro excl. 21 % btw of 16.100,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het exploitatiebudget van 2018, op artikel 351/124-05 en wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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13. Aankoop, onderhoud en huur werkkledij – veiligheidsschoenen - goedkeuring starten procedure
en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop,
onderhoud en huur werkkledij - veiligheidsschoenen” wordt opgestart. Volgende firma’s worden
uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
VDP Safety, Ets. Frans Daelman, Condor Safety en Van Asbroek Geert. De uitgave voor deze
opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018, op artikel 351/124-05 en wordt gegund bij
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De offertes dienen het
bestuur ten laatste te bereiken op 14 november 2018 om 12.00 uur.
14. Aankoop, onderhoud en huur werkkledij – dienstbroeken - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de raming voor de opdracht “Aankoop, onderhoud en huur werkkledij
- dienstbroeken”, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt 35.123,97 euro excl. 21 % btw of 42.500,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor
deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018, op artikel 351/124-05 en wordt gegund
bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
15. Aankoop, onderhoud en huur werkkledij – dienstbroeken - goedkeuring starten procedure en
lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Aankoop,
onderhoud en huur werkkledij - dienstbroeken” wordt opgestart. Volgende firma’s worden uitgenodigd
om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking : Cerbul srl,
VDP Safety, Sioen en Deva Belgium BVBA. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het
exploitatiebudget van 2018, op artikel 351/124-05 en wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. De offertes dienen het bestuur ten
laatste te bereiken op 14 november 2018 om 12.00 uur.
16. Buitengewoon onderhoud gebouwen - schilderwerken kazerne Zottegem en Oudenaarde goedkeuring starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de opdracht “Buitengewoon
onderhoud gebouwen - schilderwerken post Kluisbergen en Zottegem” wordt opgestart. Volgende
firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking : Color by Cherchye, FDK, Wooninrichting Tapigro, BVBA Camerlinckx & Zonen,
Van Schoorisse en Pigment. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van
2018, op artikel 351/724-60 en wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op
14 november 2018 om 12.00 uur.
17. Aankoop van installaties, machines & uitrustingen - VTO (eindeloze trap) – gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Aankoop van installaties,
machines & uitrustingen - VTO (eindeloze trap)” 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 “Aankoop van installaties, machines & uitrustingen - VTO (eindeloze trap)”
wordt gegund aan de firma Byloth Fitness Equipment B.V., Kanaalweg 29 C, 3526 KM Utrecht te
Nederland, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 9.454,22 euro excl. 21 % btw of
11.439,61 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget
van 2018, op artikel 351/744-51 bij begrotingswijziging 2018.
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18. Buitengewoon onderhoud speciale en andere voertuigen - groot onderhoud en nazicht elevator
post Ronse - gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Buitengewoon onderhoud
speciale en andere voertuigen - groot onderhoud en nazicht elevator Ronse” 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 “Buitengewoon onderhoud speciale en
andere voertuigen - groot onderhoud en nazicht elevator Ronse” wordt gegund aan de firma Fire
Technics NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
36.980,00 euro excl. 21 % btw of 44.745,80 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht is
voorzien in het investeringsbudget van 2018 op artikel 351/745-98 bij begrotingswijziging 2018.
19. Prestaties van derden voor voertuigen - herstelling elevator post Zottegem - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte met nr. 218101247 en de raming voor de opdracht
“Prestaties van derden voor voertuigen - herstelling elevator post Zottegem”, 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 10.330,58 euro
excl. 21 % btw of 12.500,00 euro incl. 21 % btw. De uitgave voor deze opdracht zal voorzien worden
in het exploitatiebudget van 2018 op artikel 351/127-06 bij begrotingswijziging 2018.
Bovengenoemde 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.
20. Prestaties van derden voor voertuigen - herstelling elevator post Zottegem - gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Prestaties van derden voor
voertuigen - herstelling elevator post Zottegem” 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 “Prestaties van derden voor voertuigen - herstelling elevator post Zottegem”
wordt gegund aan Vanassche Services, Brugsestraat 153 te 8531 Harelbeke, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 10.080,00 euro excl. 21 % btw of 12.196,80 euro incl. 21 % btw. De uitgave
voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018 op artikel 351/127-06 bij
begrotingswijziging 2018.
21. Benaming post Kruishoutem vanaf 2019 – bespreking
Het Zonecollege geeft goedkeuring om vanaf 2019 de naam van de “post Kruishoutem” te wijzigen
naar “post Kruisem”.
22. Installatie nieuwe organen van de zone 2019 – bespreking voorbereiding
Het verloop van de installatievergadering van de Zoneraad en Zonecollege van begin 2019 werd
toegelicht. De installatievergadering van de Zoneraad wordt voorgezeten door de uittredende
voorzitter tot de nieuwe voorzitter door het Zonecollege gekozen is. Belangrijk hierbij is dat de zitting
van het Zonecollege minstens één dag na de zitting van de Zoneraad kan doorgaan. De Zoneraad
voorziet de installatievergadering van de Zoneraad op 25 januari 2019 en de eerste zitting van het
Zonecollege op 22 februari 2019.
23. Aankoopoptie perceel grond gelegen naast kazerne Sint-Lievens-Houtem – goedkeuring ontwerp
Het Zonecollege keurt het ontwerp van aankoopoptie voor het perceel grond gelegen naast kazerne
Sint-Lievens-Houtem goed.
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24. Varia
- Een beroepssergeant, welke op 31 augustus 2018 toegelaten werd tot de professionaliseringsstage
van sergeant, werd voorgesteld. Hij vervult op heden de functie van adjunct coördinator logistiek.
Betrokkene heeft de eed afgelegd.

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 23 november 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 26 oktober 2018.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester

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

13u45
13u45

Kazerne Oudenaarde
Kazerne Oudenaarde
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