LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
22 MAART 2019
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig :

Verontschuldigd :
Afwezig :

Luc Dupont, Voorzitter
Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Luc Vander Meeren, Tweede Ondervoorzitter
Cynthia Browaeys, Stefaan Devleeschouwer, Eric De Vriendt, Jenne De Potter, Joop Verzele : Raadsleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Lieven Latoir, Johan Van Tittelboom, Joris Nachtergaele, Philippe Willequet

Openbare zitting
1. Mededelingen
- Brief van dhr. Didier Detollenaere, wnd. gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van
11/02/19, betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van
26/10/2018 genomen besluiten : dhr. Didier Detollenaere keurt de begroting 2019 goed.
- Brief van dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
15/02/2019 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad op de
installatievergadering van 25/01/2019 genomen besluit : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder
opmerkingen.
- Brief van dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d.
15/02/2019 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in de openbare en
niet-openbare zitting van 1/02/2019 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder
opmerkingen.
- Dankbrief Sint Elisabeth Ziekenhuis Zottegem betreffende de brandinterventie in de nacht van
maandag 28 januari op dinsdag 29 januari 2019. Dankzij de efficiënte en goed gecoördineerde
inzet van de manschappen en diensten vielen bij deze noodsituatie geen slachtoffers en kon de
schade beperkt blijven.
- Aan de leden van de Zoneraad wordt een geschenk gegeven als dank voor hun constructieve
medewerking, inzet en ondersteuning bij de uitwerking en organisatie van de hulpverleningszone.
Dit geschenk zal eveneens overhandigd worden aan de leden van de Zoneraad die met evenveel
inzet meewerkten in de vorige legislatuur. Alle personeelsleden zullen rond Pasen een USB-stick
met logo van de hulpverleningszone ontvangen.
2. Goedkeuring lijsten met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad d.d. 1/02/2019
genomen besluiten
De lijsten met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 1/02/2019 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.
3. Wijziging wettelijke naam van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring
In de praktijk verwijst de huidige website "BVLAR.be" en het e-mailadres "@bvlar.be" al naar
"Brandweerzone Vlaamse Ardennen". Voor de burger wordt best een duidelijker naam voor de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen aangenomen. De Zoneraad wenst de wettelijke naam van
de "Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen" te wijzigen naar "Brandweerzone Vlaamse
Ardennen".
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4. Ter beschikking stellen onroerende goederen via huurovereenkomst – post Ronse –
goedkeuring
De Zoneraad keurt de huurovereenkomst met betrekking tot het huren van de brandweerkazerne
van Ronse goed. Er wordt een huurprijs overeengekomen van 55.000,00 euro per jaar, te
verminderen met 5.993,01€ per jaar (voor gebruik ruimte stedelijke harmonie voor oppervlakte van
265,06m²). Deze vermindering geldt voor de duur van het gebruik van de ruimte door de stedelijke
harmonie Ronse. Dit jaarlijks bedrag van 49.006,99 euro is betaalbaar gedurende 20 jaar. Na 20
jaar wordt het gehuurde goed gratis ter beschikking gesteld van de zone, tenzij het gehuurde goed
niet meer dienstig is voor de brandweer.
Op heden zijn vier schijven verschuldigd gezien de huurder reeds het genot en gebruik heeft met
ingang vanaf 1 januari 2015. De uitgave voor deze huurovereenkomst is voorzien in het
exploitatiebudget van 2019 op artikel 351/126-01.
5. Overeenkomst ambulancedienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening – goedkeuring
De Zoneraad keurt de overeenkomst ambulancedienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening
goed. De Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verbindt zich ertoe met de Belgische Staat samen
te werken in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening, overeenkomstig de wet van
8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en de uitvoeringsbesluiten
ervan.
Bij de overeenkomst werd een addendum gevoegd welke integraal deel uitmaakt van het contract.
Het addendum bevat enerzijds verduidelijkingen en anderzijds het engagement van de FOD
Volksgezondheid om de overeenkomst te herevalueren in de loop van 2019 en desgevallend aan
te passen voor 2020.
6. Reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte met nr. AD-ALL-14-140-23-050 en de raming voor de
opdracht “Reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten”, opgesteld door de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in de offerte en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
De raming bedraagt 248.541,44 euro excl. 21 % btw of 300.735,16 euro incl. 21 % btw. De uitgave
voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op artikel 351/125-06 en in het
budget van de volgende jaren. De opdracht zal gebeuren via de dienstverlenende vereniging
TMVS.
7. Vaststelling jaarrekening 2018 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – goedkeuring
Dit punt wordt uitgesteld naar de eerstvolgende zitting.
8. Vacant verklaren 4 functies hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger verdeeld over de posten
Herzele en Kruisem – goedkeuring
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 4 functies van hulpverlenerambulancier-vrijwilliger, verdeeld over de brandweerposten Herzele en Kruisem. De oproep tot
kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van 4 hulpverlener-ambulanciervrijwilliger te vervullen bij wijze van aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop de
kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste op
10 mei 2019. De kandidaturen dienen gericht aan de personeelsdienst van de Hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen, 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.
Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage :
- houder zijn van het brevet van ambulancier ;
- houder zijn van een geldige badge zoals bedoeld in artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 13
februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverlenersambulanciers ;
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- houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid zoals bedoeld in artikel 43, 6° van het
Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs.
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 vacantverklaring en de selectieprocedure te verrekenen op artikel
351/123-18 van de begroting 2019. Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van
twee jaar, die twee keer kan verlengd worden met twee jaar.
9. Varia
Er werden geen variapunten geformuleerd.
Niet openbare zitting

1. Voordracht vertegenwoordiger en vervanger als lid in de algemene vergadering van de
intergemeentelijke vereniging TMVS – goedkeuring
De Zoneraad duidt, voor de duur van de legislatuur, de burgemeester van Wortegem-Petegem aan
als lid en duidt de burgemeester van Kluisbergen aan als vervanger in de algemene vergadering van
de intergemeentelijke vereniging TMVS.
2. Voordracht commissielid Commissie Veiligheid VVSG – goedkeuring
De vzw Netwerk Brandweer met haar Raad van Bestuur, bestaande uit 20 mandatarissen, vormt
het centrale orgaan van de organsisatie. Daaronder werden een 6-tal bestuurlijke commissies
opgericht, waaronder de Commissie Veiligheid waarin Brandweer en Politie zullen samenkomen.
Er werden in de Commissie Veiligheid 10 vaste mandatarissen voorzien waaronder minstens 5
burgemeesters en 5 mandatarissen brandweer (2 plaatsen voor ofwel 2 zonecommandanten of 1
zonecommandant en een directeur bedrijfsvoering of operaties). De Zoneraad beslist om de
burgemeester van Oudenaarde voor te dragen om te zetelen in de Commissie Veiligheid van VVSG.
3. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger post Zottegem – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger Zottegem, wordt op zijn vraag, met ingang van 1 april 2019,
eervol ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. Betrokkene wordt een
erkentelijkheidspremie toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende bepalingen
betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen.
4. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger post Zottegem – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger Zottegem, wordt op zijn vraag, met ingang van 1 april 2019,
eervol ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. Betrokkene wordt een
erkentelijkheidspremie toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende bepalingen
betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen.
5. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger post Zottegem – goedkeuring
Aan een brandweerman-vrijwilliger Zottegem, wordt op zijn vraag, met ingang van 1 april 2019,
eervol ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. Betrokkene wordt een
erkentelijkheidspremie toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende bepalingen
betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen.
6. Verlenging opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger post Brakel –
goedkeuring
De opschorting van benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de post Brakel, wordt
verlengd tot en met 31 augustus 2019.
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7. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger post Kluisbergen – goedkeuring
De benoeming van brandweerman-vrijwilliger van de post Kluisbergen, wordt opgeschort van
1 maart 2019 tot en met 31 augustus 2019.
8. Verlengen voor onbepaalde duur van een tijdelijk voltijds contract van een administratief
medewerker (c1-c3) – goedkeuring
De Zoneraad verlengt het tijdelijk contract van een voltijds administratief medewerker (c1-c3) voor
onbepaalde duur.
9. Benoeming van een beroepsluitenant na de professionaliseringstage – goedkeuring
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen benoemt een stagiair beroepsluitenant
na de professionaliseringstage.
10. Toelating tot de professionaliseringstage van luitenant binnen dezelfde zone – goedkeuring
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen laat een luitenant-vrijwilliger toe tot
de professionaliseringsstage van luitenant.
11. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 26 brandweerman-vrijwilligers –
goedkeuring
De jury voor de aanwervingsprocedure van 26 stagiair-brandweerman-vrijwilliger van de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt vastgesteld en bestaat uit drie interne juryleden, een
verslaggever, een reserve intern jurylid en een reserve verslaggever.
12. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van sergeant te begeven door
professionalisering – goedkeuring
De jury voor de professionaliseringsprocedure van sergeant wordt vastgesteld en bestaat uit twee
interne juryleden, twee externe juryleden en een verslaggever.
13. Tuchtprocedure - schorsing
De Zoneraad spreekt de tuchtschorsing uit van 2 maand, met ingang van 15 april 2019, ten aanzien
van een sergeant-vrijwilliger.
14. Varia
- Vervanging Voorzitter dinsdag 2 april 2019 op de eerste Brandweerraad van de nieuwe
gemeentelijke legislatuur : de burgemeester van Zottegem zal de Voorzitter vervangen conform
de zoneraadsbeslissing van 1 februari 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.
De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 26 april 2019 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 22 maart 2019.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
22 MAART 2019
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
Eric De Vriendt en Jenne De Potter : zonecollegeleden
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel

Verontschuldigd :
Afwezig :

Agenda :
1. Mededelingen
- Geen
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 22/02/2019 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de door het Zonecollege op 22/02/2019 genomen besluiten
wordt goedgekeurd.
3. Collectieve betalingsbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 22/02/2019 :
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2018/108
1.537,85 €
2018/114
128.290,30 €
2018/109
128.847,23 €
2018/115
1.616,72 €
2018/110
83.624,85 €
2018/116
2018/111
9.895,14 €
2018/117
2018/112
14.943,81 €
2018/118
1.266,17 €
2018/113
955.954,07 €
2018/119
6.677,86 €
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2019/7
112.472,65 €
2019/11
5.330,12 €
2019/8
2.718,90 €
2019/12
24.282,33 €
2019/9
189.795,98 €
2019/13
8.290,01 €
2019/10
12.803,14 €
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 2019 : lijst met afdrukdatum 18/03/2019 met totaalbedrag van 22.048,68 €.
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 worden gemotiveerd toegelicht.
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5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2019/11 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 2019/11 voor een totaal bedrag van € 2.357,12
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 meerbepaald artikel 75§2.
De burgemeester van Oudenaarde verlaat de zitting.
De bijzondere rekenplichtige vervoegt de zitting om toelichting te geven aan de punten 6, 7, 8, 9 en 10.
6. Interne kredietaanpassing 3 voor het dienstjaar 2018 – goedkeuring
Het Zonecollege keurt de “Interne kredietaanpassing 3 van het dienstjaar 2018”, in toepassing van
artikel 10 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones, goed.
7. Interne kredietaanpassing 4 voor het dienstjaar 2018 – goedkeuring
Het Zonecollege keurt de “Interne kredietaanpassing 4 van het dienstjaar 2018”, in toepassing van
artikel 10 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de hulpverleningszones, goed.
8. Jaarrekening 2018 – bespreking
Het Zonecollege bespreekt de ontwerpjaarrekening 2018, inclusief begrotingsrekening,
begrotingsresultaat,
boekhoudkundig
resultaat,
interne
kredietaanpassingen
2018,
kredietoverschrijdingen, balans, formulier T en kastoestand op 31/12/2018.
Het overschot van 6 % op de personeelskosten (281.900 euro) is o.a. te wijten aan een aantal vacatures
die nog niet werden ingevuld (preventieadviseur, preventionist en sergeant). Daarnaast bleek de
aanwerving van 30 nieuwe stagiair-brandweermannen een nul operatie ten opzichte van de uitstroom.
Van de geplande acht nieuwe bevorderingen tot sergeant werden er slechts 2 gerealiseerd. Daarnaast
werden twee collega’s, die met pensioen zijn gegaan, niet tijdig vervangen waardoor in deze periode
geen loon werd uitbetaald voor de voorziene functies.
Het overschot van € 571.250 op de werkingskosten geeft een vertekend beeld aangezien de huurlasten
van de kazernes nog niet verrekend werden. De gecorrigeerde uitvoeringsgraad van de werkingskosten
bedraagt 98,03 %. De aankoop van de kazernes van Kruisem en Sint-Lievens-Houtem staan geboekt
als een lange termijn schuld, zijnde een prefinancieringslening toegekend door de gemeenten aan de
hulpverleningszone. De investeringen, zonder aankoop van kazernes, bedragen 1.283.964,91 euro met
een uitvoeringsgraad van 97,55 %. Hierin zitten vervat de aankoop van een tankwagen voor de post
Kruisem en de post Ronse, een personeelswagen voor de post Zottegem, twee logistieke voertuigen
voor de post Oudenaarde, adembescherming en interventiekledij. De financiering van de gewone
dienst gebeurt nog steeds met federale toelagen (2.058.435 euro), gemeentelijke toelagen (3.894.275
euro), retributies op interventies en ziekenvervoer (848.893 euro), federale toelagen voor de
ambulancediensten (346.717 euro) en de ontvangen jaarlijkse financiering van de hulpverleningszone
WAPI (75.281 euro).
De financiering van de buitengewone dienst bestaat uit gemeentelijke toelagen (1.106.743,79 euro),
eigen middelen door de verkoop van afgedankte voertuigen en materiaal (15.243 euro), BTWrecuperatie (15.310 euro) en de prefinancieringsleningen van de gemeenten voor de aankoop van de
kazernes van Kruisem en Sint-Lievens-Houtem (1.055.000 euro). Het reservefonds verhoogd naar
3.001.763 euro. Het algemeen begrotingsresultaat gewone dienst 2018 wordt geraamd op
2.647.410,48 euro en voor de buitengewone dienst is dit sluitend. De ontwerpjaarrekening 2018 wordt
aan de Zoneraad ter goedkeuring voorgelegd.
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9. Formulier T : Lijst van de over te dragen kredieten en vastleggingen dienstjaar 2018 cfr art. 67
pt.7° KB Boekhouding – vaststelling
Bij het afsluiten van een dienstjaar zijn er steeds begrotingsposten bezwaard met regelmatig en
werkelijk aangegane verbintenissen tegenover schuldeisers van de zone. Dat kredietgedeelte, nodig
om de uitgave te kunnen vereffenen, dient te worden overgeschreven naar het volgende dienstjaar.
Conform artikel 93§2 van de wet van 15 mei van 2007 betreffende de civiele veiligheid, dient dit te
gebeuren door middel van een beslissing van het Zonecollege. Concreet betekent dit dat alle kredieten
en vastleggingen, voor contracten en bestellingen waarvan de factuur op het einde van het dienstjaar
nog niet is ontvangen, worden overgedragen naar het volgende dienstjaar. Dit is het zogenaamde
“formulier T”. Deze lijst dient toegevoegd te worden bij de jaarrekening over het afgesloten dienstjaar.
Voor het dienstjaar 2018 bedraagt het algemeen totaal van de over te dragen vastleggingen op de
gewone dienst 467.285,42 euro. Voor het dienstjaar 2018 bedraagt het algemeen totaal van de over te
dragen vastleggingen op de buitengewone dienst 1.222.091,93 euro.
In toepassing van artikel 67, punt 7 van het KB van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement
op de boekhouding van de hulpverleningszones, stelt het Zonecollege de in kolom I opgenomen
bedragen van het formulier T voor het dienstjaar 2018 vast.
10. Jaarrekening 2018 van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – opname handelingen
binnen collegebevoegdheden - verificatie en bevestiging
Elk jaar dient het Zonecollege de opgemaakte jaarrekening te verifiëren en te bevestigen dat alle
handelingen binnen haar bevoegdheden zijn opgenomen in de jaarrekening. Bijgevolg heeft het
Zonecollege de voorgelegde jaarrekening dienstjaar 2018, opgemaakt door de bijzonder
rekenplichtige, geverifieerd. In toepassing van artikel 72 van het KB van 19 april 2014 houdende het
algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones, bevestigt het Zonecollege dat
alle handelingen waarvoor het bevoegd is, na verificatie, correct zijn opgenomen in de jaarrekening
2018.
11. Reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten - gunning
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel voor de opdracht “Reinigen van oppervlakken
in diverse brandweerposten” via de dienstverlenende vereniging TMVS. De opdracht “Reinigen van
oppervlakken in diverse brandweerposten” wordt voor het basisjaar (1 mei 2019 - 30 april 2020)
gegund aan Gom, Noorderplaats 7 bus 1 te 2000 Antwerpen, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 62.135,36 euro excl. 21 % btw of 75.183,79 euro incl. 21 % btw, op basis van
de offerte met nummer AD-ALL-14-140-23-050. De uitgave voor deze opdracht is bij interne
kredietaanpassing voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op artikel 351/125-06.
De Administratief stafmedewerkster vervoegt de zitting om toelichting te geven aan de punten 12, 14 en 15.
12. Overdracht onroerende goederen – post Oudenaarde – bespreking
In een schrijven van de algemeen directeur van de Stad Oudenaarde van 28/02/2019 wordt meegedeeld
dat het deel dat de Brandweer gebruikt dat in kiezelsteen ligt geen deel uitmaakt van de opmeting en
overdracht. De Brandweer kan dit deel verder gebruiken. Nochtans was de kiezelparking opgenomen
in het schattingsverslag van 1/06/2015, opgemaakt in opdracht van de Prezone, en opgenomen in het
schattingsverslag van 9/03/2016, opgemaakt in opdracht van de Stad Oudenaarde.
De heer Stefan Renaer, Steenweg 93c te 9570 Lierde wordt aangesteld voor de opmeting en afpaling
van de eigendomsgrenzen van de brandweerkazerne van Oudenaarde, conform de offerte van
20/02/2019 ten bedrage van 1.100,00 euro + 21% BTW. In de prijs is de opmeting van het terrein en
de onmiddellijke omgeving (onder andere de afscheiding van de toegangsweg naar het spaarbekken,
aanduiding hoogspaningscabine en aanpalende gracht), plaatsen van de nodige eigendomspalen en
opmaak van een proces verbaal van opmeting begrepen. Na ontvangst van de resultaten van de
opmeting zal een voorstelbrief met de nodige motivatie gericht worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen van Stad Oudenaarde.
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Om het gebruik van de lokalen te regelen na de overdracht werd reeds een nieuw voorstel van
overeenkomst tussen de Stad Oudenaarde en BVLAR opgemaakt. Dit voorstel zal op een volgende
zitting van het Zonecollege voorgelegd worden.
In kader van het bodemonderzoek werd op basis van de vaststellingen door OVAM beslist dat er geen
beschrijvend bodemonderzoek moet uitgevoerd worden. Volgens het stappenplan asbest (verplicht
vanaf 1/04/2019) werd de onderzoekslocatie als niet asbestverdacht beschouwd.
13. Samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate hulpverlening tussen de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de Hulpverleningszone Wallonie Picarde –
bespreking
De jaarlijkse financiering voor de dienstjaren 2015-2016-2017 ten gunste van BVLAR, zoals
vastgelegd in de overeenkomst van 29/06/2018, werden integraal ontvangen op 1/03/2019.
Het Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen
hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp stelt dat de hulpverleningszone
maximaal de aantallen van personeel en materieel aanrekent die vermeld worden in de bijlagen 1 en 2
van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van
de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. Tevens stelt het KB dat de hulpverleningszone,
in het kader van de snelste adequate hulp, per ingezet personeelslid een maximaal uurloon in functie
van de graad van het personeeslid kan aanrekenen, met een maximumduur van een uur. Enkel wanneer
de verantwoordelijke van de territoriaal bevoegde hulpverleningszone een versterking van langere
duur vraagt, kunnen de kosten voor de volledige duur van de interventie, d.w.z. tot de terugkeer in de
kazerne, worden gefactureerd. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.
Tussen BVLAR en de Hulpverleningszone Wallonie Picarde werd overeengekomen om de effectieve
loonkost van het personeel in aanmerking te nemen, verhoogd met de patronale lasten en daarboven
10% voor opleidingen en andere kosten. Tevens kan een loonkost van minimum 2 uur worden
aangerekend conform de aanvullende bepalingen van BVLAR. Tevens is een vergoeding voorzien
voor de extra opgeroepen personeelsleden ten einde te kunnen voldoen aan het principe van de snelste
adequate hulp. Het te verwachten resultaat zal iets hoger zijn dan wat het hogervermeld Koninklijk
besluit bepaald, maar zal correcter zijn met betrekking tot de effectieve kost voor BVLAR. Het is de
bedoeling om een aangepaste overeenkomst vanaf het dienstjaar 2018 ter goedkeuring voor te leggen
aan de Zoneraad.
14. Aankoopoptie perceel grond gelegen naast kazerne Sint-Lievens-Houtem – bespreking
Het Zonecollege besliste op 28/09/2018 om aan de eigenaar van het perceel grond, gelegen naast
kazerne Sint-Lievens-Houtem, een optie van aankoop van zes maand te vragen, waarna de nieuw
samengestelde Zoneraad vanaf 2019 een definitieve beslissing kan nemen.
De heer Stefan Renaer, Steenweg 93c te 9570 Lierde wordt aangesteld voor de schatting van een
perceel grond van bij benadering 17a 93ca, gelegen, Keiberg, bekend op het kadaster volgens recente
kadastrale gegevens onder de sectie B deel van nummer 207R. De verkoper van het perceel grond
wordt in kennis gesteld van deze aanstelling.
15. Ter beschikking stellen onroerende goederen via huurovereenkomst – verduidelijking met
addendum – bespreking
De ontwerpen van de ter beschikking stelling van de onroerende goederen van de posten Kluisbergen,
Brakel en Ronse via huurovereenkomst werden door het Zonecollege op 21/12/2018 goedgekeurd.
Artikel 7 met betrekking tot de brandverzekering bepaald dat tijdens de volledige duur van de
huurovereenkomst de huurder zowel het gebouw als de inboedel dient te verzekeren tegen brand.
Met uitzondering van de kazerne van Kluisbergen, welke een eigen brandverzekering voor het gebouw
afgesloten heeft door gedeeld gebruik met de Technische Dienst. Een verdeelsleutel voor de
terugbetaling werd opgenomen in de huurovereenkomst. De inboedel blijft verzekerd door de huurder,
namelijk BVLAR.
De bijkomende berging van ongeveer 6,20m x 19,50m in de loods van de Technische Dienst wordt
verzekerd door BVLAR, met afstand van verhaal voor de gemeente Brakel.
Stad Ronse verzekert het gedeelte van de stedelijke harmonie, voor een oppervlakte van 265,06 m²,
met afstand van verhaal voor BVLAR.
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De Directeur Ondersteunende diensten vervoegt de zitting om toelichting te geven aan de punt 16.
16. Dossier verzekeringen - stand van zaken – bespreking
Het Zonecollege neemt akte van een stand van zaken met betrekking tot het dossier verzekeringen.
Een offerte voor een verzekeringspolis machinebreuk werd gevraagd en wordt besproken op de
volgende zitting van het Zonecollege.
17. Werking noodnummer 1722 voor niet-dringende interventies bij recent stormweer – bespreking
Het Zonecollege bespreekt de werking van het noodnummer 1722 voor niet-dringende interventies bij
het recente stormweer. De perceptie leeft bij de bevolking dat op dit nummer altijd naar de brandweer
kan gebeld worden voor aanvragen die niet dringend zijn en zelfs niet tot de opdracht van de brandweer
behoren. Het is aangewezen om de bevolking te sensibliseren in het gebruik van het noodnummer
1722. Bij masaal veel oproepen blijkt het noodnummer 1722 verzadigd waardoor toch het
noodnummer 112 gebeld wordt.
18. Voordracht commissielid Commissie Veiligheid VVSG – bespreking
Dit punt werd behandeld in agendapunt 2 van de niet openbare zitting van de Zoneraad van 22 maart
2019.
19. 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 26 april 2019 om 13u45 in de brandweerkazerne van Oudenaarde.
Oudenaarde, 22 maart 2019.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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