
 

Zoneraad 
 
 

vrijdag, 24 april 2020 

 

AGENDA 
Opgemaakt op 14 april 2020 

Brandweerkazerne van Oudenaarde – Bedrijvenpark Coupure 21 – 9700 Oudenaarde  

Aanvang: 13:45 uur 

De vergadering zal mogelijks digitaal doorgaan. We houden u hieromtrent op de hoogte

Openbare zitting 

1  Mededelingen 

- Algemeen toezicht goedkeuring notulen van de zitting van 21 februari 2020 

- Uitnodiging algemene vergadering TMVS 

- Definitieve Federale basis- en bijkomende dotaties voor het jaar 2020 

- Thematische inspectie opleidings- en oefenbeleid - bespreking 

- Bevraging aan partners - begroting 2020 impact COVID-19 

- Permanenties - planning 

 

2  Notulen van de Zoneraad d.d. 21 februari 2020 - goedkeuring  

Algemeen Beleid 

3  Aanstelling van SOLVA voor de bouwstudie van posten Kruisem en Sint-Lievens-Houtem - 

bespreking en goedkeuring 

4  Aanpassing van het administratief statuut voor het administratief personeel - goedkeuring 

5  Aanpassing van de aanvullende bepalingen voor het operationeel brandweerpersoneel - 

goedkeuring 

Dienst Financiën 

6  Aankoop divers rollend materieel ambulance - ambulance post Kruisem. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

7  Aankoop divers rollend materieel brandweer - logistiek voertuig post Kruisem. Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze. 

8  Aankoop divers rollend materieel brandweer - signalisatievoertuig post Oudenaarde. 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

9  Aankoop divers rollend materieel brandweer - 4 zonale polyvalente voertuigen voor posten 

Brakel, Herzele, Kluisbergen en Kruisem. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 



10  Varia 

Niet-openbare zitting 

11  Mededelingen 

- Verlenging afwezigheid Zonesecretaris 

Dienst Personeel 

12  Ontslag van een  brandweerman-vrijwilliger brandweerpost Herzele - goedkeuring 

13  Eervol ontslag van een Brandweerman-vrijwilliger brandweerpost Herzele - goedkeuring 

14  Eervol ontslag van een Kapitein-vrijwilliger brandweerpost Kruisem - goedkeuring 

15  Opschorting van benoeming van een Brandweerman-vrijwilliger brandweerpost Kluisbergen - 

goedkeuring 

16  Aanstellen van een administratief medewerker financiële dienst  

(C1-C3) voor onbepaalde duur - goedkeuring 

17  Toelating tot de stageperiode van een kapitein-beroeps binnen de Brandweerzone Vlaamse 

Ardennen - goedkeuring 

18  Toelating tot de stageperiode van een sergeant-beroeps binnen de Brandweerzone Vlaamse 

Ardennen - goedkeuring 

19  Varia 

 

Secretaris wnd. Voorzitter 

 

 

 

Jeroen Vanderstraeten Luc Dupont, Burgemeester 


