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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

23 NOVEMBER 2018  
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen 
 
 

Aanwezig : 
 

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

Verontschuldigd : Lieven Latoir 
Afwezig : Philippe Willequet 

 
 
 
   
 

1. Mededelingen  
Er werden geen mededelingen geformuleerd. 

 
2. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  

d.d. 26/10/2018 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 26/10/2018 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.   

 
3. Betwisting Aderdour Ayoub vordering 2008108 dd. 06/08/2018 - vrijstelling conform artikel 

2 van het retributiereglement - bekrachtiging beslissing Zonecollege 26 oktober 2018    
De Zoneraad bekrachtigt de beslissing van het Zonecollege van 26 oktober 2018 houdende het 
verlenen van vrijstelling van retributie van de factuur 2008108, op naam van Aderdour Ayoub, 
omtrent een interventie betreffende wespenverdeling waardoor de factuur niet betaald dient te 
worden. 
 

4. Betwisting Eric Goessens vordering 2008013 dd. 30/07/2018 - vrijstelling conform artikel 2 
van het retributiereglement - bekrachtiging beslissing Zonecollege 26 oktober 2018    
De Zoneraad bekrachtigt de beslissing van het Zonecollege van 26 oktober 2018 houdende het 
verlenen van vrijstelling van retributie van de factuur 2008013, op naam van Eric Goessens, 
omtrent een interventie betreffende wespenverdeling waardoor de factuur niet betaald dient te 
worden.  

 
5. Betwisting vordering 2008088 Degroote Karen dd. 06/08/2018 - vrijstelling conform artikel 2 

van het retributiereglement - bekrachtiging beslissing Zonecollege 26 oktober 2018    
De Zoneraad bekrachtigt de beslissing van het Zonecollege van 26 oktober 2018 houdende het 
verlenen van vrijstelling van retributie van de factuur 2008088, op naam van Degroote Karen, 
omtrent een interventie betreffende wespenverdelging waardoor de factuur niet betaald dient te 
worden. 
 

6. Buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging TMVS - agenda 
19 december 2018 – goedkeuring    
De Zoneraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2018 
van de intergemeentelijke vereniging TMVS en de daarbij horende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de agendapunten goed.  De agenda bevat volgende punten : 
 

Openbare zitting 
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1. Toetredingen 
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen 
3. Te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategie voor het boekjaar 2019  
4. Begroting  
5. Benoemingen  
6. Mededelingen : presentatiegelden vanaf 2019 - overige 

     Varia.  
 

7. Overeenkomst onderlinge regeling tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor 
de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens via de databank/applicatie van magenta 
inzake de opleidingen van het operationeel personeel – goedkeuring    
De Zoneraad keurt de overeenkomst onderlinge regeling tussen gezamenlijke 
verwerkingsverantwoordelijken voor de onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens via de 
databank/applicatie van Magenta inzake de opleidingen van het operationeel personeel goed.  Deze 
overeenkomst wordt afgesloten in het kader van de inwerkingtreding van de verordening (EU) 
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 
 

8. Overeenkomst ambulancedienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening – goedkeuring 
De Zoneraad keurt de overeenkomst ambulancedienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening, 
op voorstel van Netwerk Brandweer, niet goed.  De Zoneraad stelt aan de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid voor om de huidige onzekere en vertrouwelijke samenwerking verder te zetten 
en de subsidie aan de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor 2019 te berekenen op de 
gekende situatie.  Bijlage 1 en 2, zoals meegegeven bij de ontwerpovereenkomst, wordt wel 
ondertekend en bezorgd aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 
 

9. Overeenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen dienstjaar 2018 – goedkeuring 
De Zoneraad keurt de overeenkomst tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2018 goed.  In de goedgekeurde 
overeenkomst werd in artikel 5 het woord “volledig” geschrapt. Met betrekking tot het 
opleidingsaanbod van het opleidingscentrum PAULO wordt een regeling afgesproken voor de 
opleidingen die doorgaan in de hulpverleningszone zelf.  Meer bepaald betreffende het engagement 
van de provincie, het engagement van de hulpverleningszone en mogelijke korting voor de 
hulpverleningszone.  Voor elke cursist die minimum 75 % aanwezig is tijdens de lessen, krijgt de 
hulpverleningszone 15 % korting op de inschrijvingsgelden. De voorwaarde van 75 % 
aanwezigheid geldt niet voor de cursist die er voor kiest om het theoretisch gedeelte van een module 
niet bij te wonen en die alle examens voor de betreffende theoriecursussen afgelegd heeft. 
 

De burgemeester van Kluisbergen vervoegt de zitting. 
 

10. Vacant verklaren van de functie van beroepssergeant te begeven bij professionalisering in 
dezelfde zone of in een andere zone – goedkeuring 
De Zoneraad verklaart de functie van beroepssergeant vacant. De oproep tot kandidaatstelling 
wordt gelanceerd met het oog op de professionalisering in dezelfde graad en dezelfde zone.  De 
professionaliseringsvoorwaarden zijn : 

1° benoemd zijn als vrijwillig personeelslid en niet geschorst zijn bij wijze van tuchtmaatregel ;  
2° voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving ;  
3° over een graadanciënniteit van ten minste twee jaar beschikken, aanwervingsstage niet 

inbegrepen ;  
4° beschikken over een vermelding « voldoende » bij zijn laatste evaluatie ;   
5° voor de professionalisering in de graad van sergeant beschikken over het modulecertificaat 

"Competentiemanagement en evaluatie" en de getuigschriften PREV-1 en FOROP-1. 
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De uiterste datum waarop de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is 
donderdag 17 januari 2019  of met poststempel ten laatste op 17 januari 2019.  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 certificaat EVAL, 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 2019 betreffende kosten voor het inrichten van 
examens. 
 

11. Varia 
Er werden geen variapunten geformuleerd. 
 
 
 

  
 
 
 
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om de punten 2 tot 8 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting na 
het geven van de toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt. 

 
1. Mededelingen 

Geen 
 

2. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Zottegem - goedkeuring 
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem wordt op zijn vraag, met ingang van 1 
december 2018 ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. 
 

3. Ontslag korporaal-vrijwilliger – post Zottegem - goedkeuring 
Aan een korporaal-vrijwilliger van de post Zottegem wordt op zijn vraag, met ingang van 1 januari 
2019 ontslag verleend uit zijn functie van korporaal-vrijwilliger. 

 
4. Ontslag sergeant-vrijwilliger – post Zottegem - goedkeuring 

Aan een sergeant-vrijwilliger van de post Zottegem wordt op zijn vraag, met ingang van 1 januari 
2019 ontslag verleend uit zijn functie van sergeant-vrijwilliger. 
 

5. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – post Zottegem – goedkeuring 
Dit punt wordt uitgesteld. 

 
6. Verlengen voor onbepaalde duur van een tijdelijk voltijds contract van een administratief 

medewerker (c1-c3) – goedkeuring 
De Zoneraad verlengt het tijdelijk contract van een administratief medewerker (c1-c3) voor 
onbepaalde duur. 

 
7. Verlengen voor onbepaalde duur van een tijdelijk voltijds contract van een administratief 

medewerker (c1-c3) – goedkeuring 
De Zoneraad verlengt het tijdelijk contract van een administratief medewerker (c1-c3) voor 3 
maand. 
 

8. Open verklaren van een functie administratief medewerker (c1-c3) voor een bepaalde tijd en 
aanstelling door gebruik te maken van de werfreserve - goedkeuring   
De Zoneraad verklaart de functie van administratief bediende (C1-C3) open voor een bepaalde tijd 
tot 31 mei 2019, met mogelijke verlenging.  De aanwijzing van een administratief bediende zal 
gebeuren uit de werfreserve zoals vastgesteld door de Zoneraad op 22 september 2017. 
De Zoneraad stelt administratief medewerker aan als voltijds contractureel administratief 
medewerker (c1-c3) voor een bepaalde tijd tot 31 mei 2019, met mogelijke verlenging. 

Niet openbare zitting 
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9. 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 21 december 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde.  

 

 

Oudenaarde, 23 november 2018. 

 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
Volgende zitting   Zoneraad en Zonecollege 2018 :  vrijdag 21 december 2018 
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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN  

23 NOVEMBER 2018  
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende 

de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen 
 

 
Aanwezig : 

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

Verontschuldigd : Lieven Latoir, Kathleen Hutsebaut 
Afwezig :  

 
Agenda :      
 
1. Mededelingen 

- Ongeval met tankwagen post Brakel : het ongeval gebeurde op 14/11/2018 bij het vooruit  
binnenrijden van de tankwagen in de voertuigenhal.  Het voertuig heeft iets te vroeg afgedraaid 
naar rechts, en doordat de tankwagen uitzwaait achteraan, heeft de tankwagen de gevelmuur aan 
de doorgang geraakt.  Alle chauffeurs van de zone worden gesensibiliseerd, inclusief bijkomende 
specifieke opleiding, om voertuigen met meesturende achteras op een veilig manier te besturen.  
Het gebruik van de doorrit voor vrachtwagens werd verboden. 

 
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege 26/10/2018 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
26/10/2018 wordt goedgekeurd.   
 

Een expert van de dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 3 en 6 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  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2018/77  159.672,73 €  2018/81  3.921,80 € 
2018/78 38.706,68 €  2018/82 21,00 € 
2018/79 16.441,88 €  2018/83 10.679,28 € 
2018/80 4.915,22 €  2018/84 12.239,99 € 

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 

 
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 19/11/2018 met totaalbedrag van 35.642,73 €. 
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. 
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5. Prestaties van derden voor voertuigen - herstelling tankwagen post Brakel - goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte met nr. G191307 en de raming voor de opdracht “Prestaties 
van derden voor voertuigen - herstelling tankwagen post Brakel”. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in de offerte en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten.  De raming bedraagt 11.157,02 euro excl. 21 % btw of 13.500,00 euro incl. 21 
% btw.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018 op artikel 
351/127-06. 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. 
 

6. Prestaties van derden voor voertuigen - herstelling tankwagen post Brakel - gunning 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Prestaties van derden voor 
voertuigen - herstelling tankwagen post Brakel” 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 tankwagen post Brakel” 
wordt gegund aan Vanassche Services, Brugsestraat 153 te 8531 Harelbeke, tegen het nagerekende 
inschrijvingsbedrag van 10.782,87 euro excl. 21 % btw of 13.047,27 euro incl. 21 % btw.  De uitgave 
voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2018 op artikel 351/127-06.  
 

De beleidsmedewerker operaties vervoegt de vergadering om toelichting te geven aan punt 7.  Hij verlaat de 
zitting na het geven van de toelichting. 

 
7. Verslag zonewerking 3de kwartaal 2018 cfr. artikel 110 wet CV – kennisneming 

Het Zonecollege neemt kennis van het verslag van de zonewerking tijdens het 3de kwartaal van 2018.  
Vrij veel arbeidsongevallen bij interventies, met in totaal 25 dagen werkverlet, werden vastgesteld en 
drie grotere branden trokken de aandacht. Het personeelsplan werd aangepast teneinde de 
bedrijfsvoering beter te kunnen uitvoeren.  De zonale meldkamer verhuisde naar een definitieve lokaal 
en werd voorgesteld op de opendeurdag van Oudenaarde.  Op het einde van het 3de kwartaal werden 
in totaal voor het boekjaar 2018 ongeveer 925 000 € aan investeringen gerealiseerd.  Dit zorgt op heden 
voor een totale investeringsgraad van 84 % op een investeringsbudget van 1.250.000 €.  De trent van 
de personeelskost voor opleidingen heeft zich in dit kwartaal genormaliseerd. 

 
8. Aankoop van informatica en communicatie-uitrustingen - VIP software (voorafgaandelijke 

interventieplannen) – bespreking 
De brandweer moet beschikken over een interventiedossier of een datafiche van alle bedrijven en 
gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn.  De werkgever is verplicht om bij de ingang van het 
gebouw een interventiedossier te verstrekken aan de openbare hulpverleningsdiensten. 
Softwaretools voor de opmaak van een digitaal interventieplan werden reeds ontwikkeld om hierop in 
te spelen. Het pakket IOS door de firma Certeso, Diestsesteenweg 114 te 3540 Herk-de-Stad, wordt 
op heden gebruikt door een 7-tal hulpverleningszones.  Het betreft een collaboratief platform waarbij 
de werkgever de gegevens zelf aanreikt, waarna het interventieplan wordt gegenereerd. 
In de provincie Oost-Vlaanderen werd afgesproken dat de Hulpverleningszone Oost een lastenboek 
zou opstellen en als aankoopcentrale zou fungeren voor de andere hulpverleningszones.  Het 
lastenboek zou op 7/12/2018 in de Hulpverleningszone Oost opnieuw voorgelegd worden aan de 
zoneraad wegens het niet correct inschatten van de instapkosten.  Nadien volgen er nog 15 dagen 
“stand still”-periode waarna andere zones eventueel kunnen op intekenen.  Het Zonecollege betuigt 
haar interesse tot toetreding tot een aankoopcentrale voor de aanbesteding van een overheidsopdracht 
met als voorwerp “Raamovereenkomst aankoop software voor voorafgaandelijke interventieplannen”  
onder de voorwaarde dat de aanbesteding enerzijds beantwoordt aan de bepalingen zoals opgenomen 
in de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en anderzijds de uitgave voor deze opdracht 
past binnen het budget.  
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9. Handtekenbevoegdheid documenten reguliere werking Vormingscentrum PAULO - bespreking 

Het Zonecollege past de beslissing van het Zonecollege van 28 april 2017 punt 13, houdende het geven 
van volmacht voor de handtekening van de Voorzitter en de Zonecommandant, aan.  
Handtekendelegatie voor inschrijvingen van opleidingen in naam van de voorzitter en de 
zonecommandant wordt toegestaan aan de coördinator VTO en het diensthoofd personeel. 
 

10. Afschakelplan elektriciteit – bespreking  
Het Zonecollege bespreekt het “afschakelplan elektriciteit” van de overheid welke een noodplan is bij 
extreme nood.  Bedoeling is om te vermijden dat bij stroomtekort het volledige land zonder stroom zou 
vallen.  Hiertoe wordt België opgedeeld in 8 schijven welke niet overeenkomen met geografische 
zones.  Provinciehoofdsteden en steden met meer dan 50.000 inwoners zijn niet opgenomen.  Prioritaire 
afnemers zijn : de 101/112-centra, crisiscentra en ziekenhuizen.  Er wordt eerst gestart met schijf 8 en 
nadien per stap tot schijf 2. Schijf 1 wordt niet manueel afgeschakeld en is bestemd voor een eventuele 
automatische afschakeling in geval van een plots incident op het nationaal hoogspanningsnet.  De 
Minister beslist op de vooravond welke schijf wordt afgeschakeld, waarbij prioritaire gebruikers eerst 
opnieuw ingeschakeld worden.  Stroomonderbrekingen kunnen ongeveer 3 uur (tussen 17u en 20u) 
duren.  De aangesloten steden en gemeenten van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen vallen 
onder de schijven 8, 7, 6, 4, 3 en 1.   
De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen zal bijgevolg niet gelijktijdig volledig afgeschakeld zijn.  
Toch worden tal van problemen verwacht zoals : automatische brandalarmen, personen opgesloten in 
een lift, alarmeringsmogelijkheden (telefonie) van de burger, … . 
Het Zonecollege vraagt aan de zonale veiligheidscel om de nodige initiatieven te nemen om de impact 
bij een eventuele afschakeling in kaart te brengen en te ondervangen. 
 

11. Ter beschikking stellen onroerende goederen via huurovereenkomst – post Kluisbergen, Brakel 
en Ronse – bespreking 
Het Zonecollege bespreekt de uitgangspunten bij het ter beschikking stellen van de brandweerkazernes 
van Kluisbergen, Brakel en Ronse via huurovereenkomst.  Voor wat betreft de plaatsbeschrijving wordt 
verwezen naar de schattingsverslagen van 1 juni 2015.   Er wordt telkens een niet indexeerbare 
jaarlijkse huurprijs overeengekomen zoals bepaald in het betreffende schattingsverslag.  De jaarlijkse 
huurprijs wordt met de regel van drie verminderd ingeval ruimten aanwezig zijn die in het 
schattingsverslag opgenomen werden maar door de hulpverleningszone niet gebruikt worden.  Deze 
situatie is van toepassing op de huurovereenkomsten van Kluisbergen en Ronse. 
De huurovereenkomst gaat in vanaf de effectieve ingebruikname op 1 januari 2015 en geldt voor een 
duurtijd van maximaal negen jaar, waarna de overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt.  Na 20 jaar 
wordt het gehuurde goed gratis ter beschikking gesteld van de hulpverleningszone.  Een 
bestemmingswijziging van het gehuurde goed is enkel mogelijk na onderling akkoord van beide 
partijen. De hulpverleningszone neemt alle onderhouds-en herstellingswerken aan de 
brandweerkazernes ten laste; alsook de grove herstellingen of de nodige infrastructuurwerken die 
noodzakelijk zijn voor de bestemming. 
 

De burgemeester van Kruishoutem verlaat de zitting. 
 

12. Procedure vacant verklaring en aanstelling van personeel – bespreking informele toelichting 
Toezicht 
Het Zonecollege neemt kennis van de te volgen procedure bij vacant verklaringen en aanstellingen van 
personeel.  Uit toelichting van de diensten van de Provincie Oost-Vlaanderen blijkt dat bij vacant 
verklaringen van functies, zolang deze niet zijn ingevuld, de Zoneraad de niet ingevulde functie niet 
opnieuw dient open te verklaren.  De vacature kan opnieuw opengesteld worden tot de opengestelde 
plaatsen allemaal worden ingevuld.  Er dient wel steeds een vacantverklaring te gebeuren op de website  
van de Federale Overheid en de wettelijke minimumtermijnen moeten nageleefd worden bij 
vacantverklaring. 
Tevens wordt gewezen op de toepassing van de woonplaatsverplichting zoals opgenomen in de 
aanvullende bepalingen van het statuut voor haar operationeel personeel en ambulancepersoneel dat 
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geen brandweerman is.  Kandidaten die niet voldoen aan de woonplaatsverplichting kunnen niet 
toegelaten kunnen worden tot de selectieprocedure. 
 

13. Varia  
- Installatievergadering Zoneraad 25 januari 2019. 

Op de installatievergadering van de nieuwe Zoneraad mag enkel het Zonecollege samengesteld 
worden.  De eerste zitting van het Zonecollege is pas mogelijk minstens één dag later.  Op heden 
verduidelijkt het Toezicht dat andere beslissingen van de Zoneraad pas na de 
installatievergadering kunnen worden genomen.  Het Permanent Comité in Gent stuurt aan op een 
pragmatische aanpak van de installatievergaderingen van de zoneraden.  De FOD Binnenlandse 
Zaken was bij deze bespreking aanwezig en zou het voorstel voorleggen aan de bevoegde diensten 
binnen de FOD Binnenlandse Zaken.  Het Zonecollege verwacht een finaal standpunt van het 
Toezicht uiterlijk op de eerstvolgende zitting. 
 

- Planning zittingen Zoneraad en Zonecollege eerste semester 2019 :  
           25/01/2019, 22/02/2019, 22/03/2019, 26/04/2019, 24/05/2019 en 28/06/2019 

 
 

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 21 december 2018 om 13u45 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 23 november 2018. 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende zitting Zoneraad en Zonecollege 2018 : 
 

vrijdag 21 december 2018      13u45 Kazerne Oudenaarde    
 
 
 


