
 

Zoneraad 
 
 

vrijdag, 25 oktober 2019 

 

AGENDA 
Opgemaakt op 15 oktober 2019 

Brandweerkazerne van Oudenaarde – Bedrijvenpark Coupure 21 – 9700 Oudenaarde 

Aanvang: 13:45 uur 

 

Openbare zitting 

1  Mededelingen 

- Naamswijziging naar Brandweerzone Vlaamse Ardennen 

2  Notulen van de Zoneraad d.d. 20 september 2019- goedkeuring  

Algemeen Beleid 

3  TMVS dv - statutenwijziging - buitengewone algemene vergadering - goedkeuring 

4  Verwerkingsovereenkomst tussen de Brandweerzone Vlaamse Ardennen en Cipal 

Schaubroeck NV met betrekking tot de uitvoering en organisatie van persoonsgegevens. 

5  Gezamenlijk gegevensverwerkingscontract tussen de Brandweerzone Vlaamse Ardennen en 

Ethias NV met betrekking tot het uitwisselen van onderlinge persoonsgegevens - goedkeuring. 

Dienst Financiën 

6  Begrotingswijziging 2019/1 Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring. 

7  Begroting 2020 Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring. 

8  Financiële meerjarenplanning 2020-2025 Brandweerzone Vlaamse Ardennen. Goedkeuring na 

aanpassingen Zoneraad 20/09. 

9  Procentuele verdeling zonale verdeelsleutel dienstjaar 2020 van de Brandweerzone Vlaamse 

Ardennen - Vastlegging 

10  Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - uniformen. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

11  Aankoop installaties, machines en uitrusting - PBM uitrusting/kledij - gabardines. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

12  Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Astrid/pagers - pagers en laders. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 



13  Aankoop van informatica en communicatieuitrustingen - Camera's post Oudenaarde. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

14  Verkoop uit dienst genomen voertuigen en materiaal. Goedkeuring gunningswijze. 

Dienst Personeel 

15  Vacant verklaren volgens personeelsplan van de functies korporaal-vrijwilliger te begeven door 

bevordering door verhoging in graad - goedkeuring 

16  Vacant verklaren volgens personeelsplan van de functies kapitein-vrijwilliger te begeven door 

bevordering door verhoging in graad - goedkeuring 

17  Vacant verklaren van de functie van een financieel administratief medewerker te begeven bij 

aanwerving 

18  Varia 

- Vraag Burgemeester Brakel - gebruik brandweerkazerne 

- Vraag BPA - rookmelders 

Niet-openbare zitting 

19  Mededelingen 

- Rechtzetting uittreksel zitting Zoneraad 6 september 2019. 

Dienst Personeel 

20  Eervol ontslag van een Sergeant-vrijwilliger brandweerpost Zottegem- goedkeuring 

21  Eervol ontslag van een Sergeant-vrijwilliger brandweerpost Kluisbergen- goedkeuring 

22  Ontslag van een Brandweerman-vrijwilliger brandweerpost Zottegem- goedkeuring 

23  Ontslag van een stagiair brandweerman-vrijwilliger brandweerpost Sint Lievens Houtem - 

goedkeuring 

24  Ontslag van ambtswege van een Stagiair brandweerman-vrijwilliger brandweerpost Zottegem 

- goedkeuring 

25  Verlenging opschorting van benoeming van een brandweerman-vrijwilliger brandweerpost 

Herzele- goedkeuring 

26  Opzegging arbeidsovereenkomst - administratief medewerker dienst financiën - goedkeuring 

27  Ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan van een 

administratief medewerkster - goedkeuring 

28  Samenstelling van de jury voor de procedure van brandweerman-vrijwilliger- goedkeuring 

29  Samenstelling van de jury voor de procedure van kapitein-beroeps - goedkeuring 

30  Samenstelling van de jury voor de procedure van sergeant - beroeps - goedkeuring 



31  Varia 

 

Secretaris  Voorzitter 

 

 

 

Nathalie Hendrickx, Stafmedewerker Luc Dupont, Burgemeester 


