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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

1 FEBRUARI 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, Jenne De Potter, Luc Vander Meeren : zonecollegeleden  
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Eric De Vriendt 
Afwezig :  

 
Agenda :   
 
1. Voorzitter van het Zonecollege en Zoneraad – aanwijzing cfr. art. 57 W 15/05/2007 

Het Zonecollege van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wijst de heer Luc Dupont,  
burgemeester van Ronse, aan als voorzitter van het Zonecollege en de Zoneraad. 
 

2. Eerste ondervoorzitter en 2de ondervoorzitter Zonecollege - aanwijzing cfr artikel 4 van het 
huishoudelijk reglement 
Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement werden voor de functies van 1ste en 2de 

ondervoorzitter volgende personen aangewezen :  
• Eerste ondervoorzitter : Burgemeester van Oudenaarde  
• Tweede ondervoorzitter : Burgemeester van Wortegem-Petegem.  

 
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 : 
 

Luc Dupont, Voorzitter 
Marnic De Meulemeester, Jenne De Potter, Luc Vander Meeren : zonecollegeleden  
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Eric De Vriendt 
Afwezig :  

 
 
4. Mededelingen 

- Brief van dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 
21/01/2019 betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege van 21/12/2018 
genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen. 

 
5. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 21/12/2018 – goedkeuring 

De aanwezige zonecollegeleden op de zitting de Zoneraad op 21/12/2018 formuleerden geen 
opmerkingen op de ontwerplijsten met de beknopte omschrijving van de door het Zonecollege op 
21/12/2018 genomen besluiten.   De lijst met de beknopte omschrijving van de door het Zonecollege 
op 21/12/2018 genomen besluiten wordt goedgekeurd. 
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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 
2018/96  28.732,77 €  2018/100 15.992,43 € 
2018/97 14.955,08 €  2018/101 121.734,36 € 
2018/98 669,331,81 €  2018/102 972,51 € 
2018/99 52.631,57 €    

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 28/01/2019 met totaalbedrag van 52.567,87 €. 
- dienstjaar 2019 : lijst met afdrukdatum 28/01/2019 met totaalbedrag van 17.761,54 €. 

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. 
 

8. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2019/1 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 2019/1 voor een totaal bedrag van € 1.909,22 
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. 
 

9. Lijst met vaste leveranciers en personeelsleden conform de aankoopprocedure van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – vastlegging  
Het Zonecollege legt, in uitvoering van punt 1.4.3. inzake het gebruik van lopende rekeningen 
opgenomen in de goedgekeurde aankoopprocedure van 26 augustus 2016, en op voorstel van de 
verschillende brandweerposten binnen onze Hulpverleningszone, de lijst vast van vaste leveranciers 
en personeelsleden die de goederen per leverancier mogen afhalen.  Dit besluit treedt in werking vanaf 
1 januari 2019 en vervangt het voorgaande besluit. 
 

10. Verslag zonewerking 4de kwartaal 2018 cfr. artikel 110 wet CV – kennisneming  
Het Zonecollege neemt kennis van het verslag van de zonewerking tijdens het 4de kwartaal van 2018. 
Zonder de opdrachten voor wespenverdelging is het totaal aantal uitrukken hoger dan vorige jaren. 
Binnen de zone werd het hoogste aantal uitrukken voor de ziekenwagens genoteerd.  In het 4de kwartaal 
2018 hebben vijf operationele personeelsleden de hulpverleningszone verlaten en 2 kregen opschorting 
van benoeming.   
Na het 4de kwartaal is de totale investeringsgraad 99 % op een investeringsbudget van 1.250.000 €.  
Er waren in het 4de kwartaal weinig grootschalige interventies.  Wel werd een belangrijke stap gezet 
bij de overdracht van  de onroerende goederen en de uitvoering van het aangepast personeelsplan. 
 

11. Huurovereenkomst kazerne Kluisbergen, Brakel en Ronse – aanpassingen - bespreking  
Het Zonecollege bespreek de voorstellen tot aanpassing van de huurovereenkomst voor de kazerne 
van Kluisbergen, Brakel en Ronse op vraag van het betreffende lokaal bestuur.  
  
Brakel vraagt in artikel 2 laatste lid tweemaal “mits vergoeding” te schrappen en verwijst voor de 
inhoud van artikel 1 naar een saneringsproject waarbij een berging, gebruikt door de brandweerpost in 
de loods van de technische dienst en aangrenzend aan de gemeentelijke garage, in de toekomst zou 
vervangen worden door een nieuwbouw.  Brakel is hierbij bereid om een “om niet”-overeenkomst op 
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te stellen waarbij in geval van afbraak de brandweerpost een gelijkwaardige ruimte ter beschikking 
gesteld zal worden. 
Het Zonecollege gaat akkoord om in artikel 2 laatste lid tweemaal “mits vergoeding” te schrappen en 
te vervangen door “zonder vergoeding” voor alle huurovereenkomsten.   
Het Zonecollege stelt voor om de verwijzingen naar de berging in de loods van de technische dienst 
in artikel 1 van de huurovereenkomst van Brakel te laten staan en aan te passen conform het voorstel 
van Brakel, namelijk indien de ruimte ontruimd moet worden als gevolg van een verbouwing of 
nieuwbouw het bestuur zich engageert om op dezelfde site een gelijkwaardige ruimt naar oppervlakte 
en faciliteiten ter beschikking te stellen. 
 
Kluisbergen vraagt de aanpassing van de verdeelsleutels voor de bijdrage in de brandverzekering en 
het verbruik van water, gas en elektriciteit.  Het Zonecollege past de bijdrage voor de brandverzekering 
van 40/60 aan naar 50/50 en past de bijdrage voor het verbruik van water, gas en elektriciteit aan van 
25/75 naar 30/70 aan.   
 
De aangepaste huurovereenkomsten voor de kazernes van Kluisbergen, Brakel en Ronse worden op 
de eerstvolgende zoneraadszitting ter goedkeuring voorgelegd. 
 

12. Brandpreventiedossiers – overzicht  
Het Zonecollege neemt kennis van een overzicht van de lopende brandpreventiedossiers.  Er wordt 
naar gestreefd om alle achterstand weg te werken tegen eind februari 2019.  Plaatsbezoeken zullen 
beperkt worden tot de strikt wettelijk opgelegde.  Voor plaatsbezoeken in Ronse wordt momenteel een 
officier van de post Zottegem ingeschakeld alsook een via professionalisering recent aangeworven 
kapitein.   
 

De burgemeester van Wortegem-Petegem verlaat de zitting. 
 

13. Voorstel tot wijziging naam Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen naar Brandweerzone 
Vlaamse Ardennen – bespreking   
Het Zonecollege bespreekt het voorstel tot wijziging van de naam “Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen” naar “Brandweerzone Vlaamse Ardennen”.  De huidige wettelijke naam werd door de 
federale overheid bij Koninklijk Besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale 
afbakening van de hulpverleningszones vastgelegd, was gelijkaardig opgebouwd zoals voor alle andere 
zones, maar de omschrijving verwijst niet direct naar de "brandweer".   
Het Zonecollege laat de beslissing over aan de Zoneraad. 
 

14. Ontevredenheid van sommige brandweermannen vrijwilligers post Brakel  
Dit punt werd behandeld in de varia van de niet openbare zitting van de Zoneraad. 

 
15. Varia  

- Noodzaak toelichting door experten :  
In de toekomst worden experten uitgenodigd door de zonecommandant om toelichting te geven 
tijdens een zitting van het Zonecollege.  Het Zonecollege beslist voor welke punten een expert 
toelichting kan geven tijdens een zitting van de Zoneraad. 

 
- Planning zittingen Zonecollege en Zoneraad 2019 : 

Tussen de geplande zonecollege zittingen kunnen desgevallend digitale zittingen gehouden worden 
conform de schriftelijke procedure van het huishoudelijk reglement van het Zonecollege voor 
dossier in volgende gevallen : 

      -  gunningsbesluiten in uitvoering van besluiten van de Zoneraad waarbij de gunningswijze en 
de voorwaarden worden bepaald van opdrachten tot aanneming van werken, leveringen en 
diensten ; 

      -  collectieve betalingsbevelen, register van bestelbonnen, opmaak van dwangbevelen voor het 
invorderen van niet-fiscale ontvangsten ; 

      -  besluiten betreffende de uitgaven die door dringende en onvoorziene omstandigheden worden 
vereist. 
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Planning volgende zittingen Zonecollege en Zoneraad 2019 : 
 

Zonecollege Zoneraad 
vrijdag 22 februari 2019 vrijdag 22 februari 2019 
vrijdag 22 maart 2019          vrijdag 22 maart 2019 
vrijdag 26 april 2019              vrijdag 26 april 2019 
vrijdag 24 mei 2019             vrijdag 24 mei 2019 
vrijdag 28 juni 2019             vrijdag 28 juni 2019 
vrijdag 30 augustus 2019       vrijdag 30 augustus 2019 
vrijdag 20 september 2019   vrijdag 20 september 2019 
vrijdag 25 oktober 2019    vrijdag 25 oktober 2019 
vrijdag 22 november 2019   vrijdag 22 november 2019 
vrijdag 20 december 2019   vrijdag 20 december 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 22 februari 2019 om 15u00 in de brandweerkazerne van 
Oudenaarde. 

 

 

Oudenaarde, 1 februari 2019. 

 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 


