LIJST MET DE BEKNOPTE
OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE
ZONERAAD DD. 30 JANUARI 2015
GENOMEN BESLUITEN
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Agenda :
Openbare zitting
1. Goedkeuring notulen en lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 6/1/2015 genomen besluiten
De beknopte lijst van de genomen besluiten en de notulen van de vergadering van de Zoneraad van
6/01/2015 worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
Volgende mededelingen werden geformuleerd :
- huishoudelijk reglement Zoneraad : een model van huishoudelijk reglement voor de zoneraden van
de hulpverleningszones wordt door de federale overheid op heden gefinaliseerd,
- bevoedgheden Zoneraad en Zonecollege : een lijst met aan het Zonecollege delegeerbare
bevoegdheden werd recent ontvangen, de behoeften voor de eigen hulpverleningszone worden
onderzocht,
- Permanent Comité : eventueel recente aanstellingen van officieren dienen aan de gouverneur
overgemaakt te worden, BVLAR werkt mee aan het “Gone West” herdenkingsmoment van de 1ste
wereldorrlog, het zonaal personeelsplan wordt verwacht tegen eind 2015, aanwervingen en
bevorderingen kunnen vorlopig nog zoals voor de hervorming, de vergoedingen van het
vrijwilligerspersoneel mogen op kwartaalbasis i.p.v. maandelijks, de aanvullende dotatie zal per
kwartaal uitbetaald worden; de basisdotatie zal in één keer overgeschreven worden,
- enkele steden/gemeenten hebben reeds een voorschot van lokale dotatie overgeschreven; een stand
van zaken m.b.t. de storting van de lokale dotatie, samen met een overzicht van de financiële
toestand van de zone, wordt gevraagd,
- een overzicht van de huidige werking van het Managementteam en Technische Commissie inclusief
organogrammen werd gegeven, visieteksten voor opmaak van een actieplan 2015 en
meerjarenbeleidsplan worden op heden voorbereid,
- een toekomstvisie m.b.t. de vriendenkringen binnen de zone wordt gevraagd,
- een zonaal model voor het uniformiseren van de prestatievergoedingen wordt voorbereid en wordt
op de volgende vergadering van het Zonecollege ter goedkeuring voorgelegd,
- een ontwerp van uniforme samenwerking met de lokale besturen (inzet lokale technische dienst,
enz.) wordt voorbereid,
- aandachtspunten uit het onderhoud met DIBISS (Dienst voor de Bijzondere
Socialezekerheidsstelsels - vroegere RSZPPO) : 2de pensioenpijler voor contracturelen en de
financiële weerslag en voordelen voor het personeel bij het al dan niet aansluiten bij GSD-V
(Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen) worden onderzocht,
- het vooruitgangsrapport 2014 en de jaarrekening 2014 dienen nog door de Zoneraad, ten laatste eind
maart 2015, goedgekeurd te worden.
3. Overeenkomst met Stad Oudenaarde m.b.t dringende medische hulpverlening
De overeenkomst tussen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de Stad Oudenaarde houdende
de permanent bemande ziekenwagendienst dringende geneeskundige hulpverlening wordt goedgekeurd.
4. Migratie roerende goederen – stand van zaken
Een voorlopig overzicht van het rollend materieel werd gegeven. Op basis van het koninklijk besluit
van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en

onroerende goederen zou ruim 3.433.179,62 € vermoedelijk in rekening kunnen gebracht worden. De
financieel beheerders van de steden/gemeenten binnen de zone zullen eerstdaags een finaal voorstel
uitwerken.
De zonale begroting 2015 is m.b.t. investeringen ontoereikend waardoor de spreiding over meerdere
jaren noodzakelijk zal zijn.
5. Vakbondsoverleg – resultaten besprekingen 23 januari 2015
Een kort overzicht van de belangrijkste punten zoals het statuut van het administratief personeel en
aanvullende bepalingen voor het operationeel personeel werd gegeven. De vakorganisaties hadden nog
vragen m.b.t. een diploma of brevettoelage, extra verlofdagen, de regeling i.v.m. het geven van bloed
en de instap in een externe sociale dienst. Een 14de feestdag (11 juli) werd gevraagd om alsnog toe te
kennen. Een duidelijke afspraak i.v.m. de maximum 10 uren extra te presteren uren (OPT-OUT)
conform de arbeidstijdenwet dient nog te worden gemaakt.
Een stagecommisie,
eindeloopbaancommissie en commissie preventie en welzijn op het werk dienen nog te worden
opgericht. Het lidmaatschap bij BVV of VVB wordt nog onderzocht.
6. Selectieprocedure 2de oproeping zonecommandant
De functie van zonecommandant van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt vacant verklaard.
De tweede oproep tot kandidaatstelling wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, de website van
de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken en wordt uitgehangen in alle
brandweerkazernes binnen de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De uiterste datum waarop de
kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is minstens 20 kalenderdagen na de
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en met een datum poststempel ten laatste op 1 mei 2015.
7. Organisatie zonesecretariaat – visie opstartfase
Het uitgewerkt voorstel voor opstart van een decentraal zonesecretariaat werkend met het bestaande
goed uitgebouwd ICT-netwerk werd toegelicht en goedgekeurd. De financiële dienst zal voorlopig
opgericht worden in de brandweerkazerne van Zottegem, de personeelsdienst in de brandweerkazerne
van Oudenaarde en de ondersteuning m.b.t. algemene administratie in de brandweerkazerne van Ronse.
Tevens werd een model van poolfuncties toegelicht. Een definitief toekomstmodel en voorstel van
gebruik van lokalen van brandweerkazernes dienen nog te worden uitgewerkt.
8. ASTRID-abonnementen – zonaal contract
De Zoneraad keurt de overdracht van de bestaande ASTRID-abonnementen naar één zonaal contract
voor de hulpverleningszone goed.
9. Varia
- delegatiebevoegdheid zonecommandant : tot op heden is er nog geen duidelijkheid met betrekking tot
de op 6 januari 2015 door de Zoneraad gegeven ondertekeningsbevoegdheid aan de zonecommandant
voor uitgaande bestelbonnen.
- anciënniteit administratief personeel : de Zoneraad gaar akkoord om bij nieuwe aanwervingen
maximaal 15 jaar dienstanciënniteit in rekening te brengen.

Niet openbare zitting

1. Aanstelling preventieadviseur
De Zoneraad heeft in geheime stemming, unaniem, een preventieadvisieur aangesteld en gaf
goedkeuring om maximaal 15 jaar dienstanciënniteit in rekening te brengen.
2. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger Dirk Gezels – Post Oudenaarde
De Zoneraad verleend met ingang van 30 januari 2015 aan de heer Dirk Gezels, op zijn verzoek, eervol
ontslag uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. Aan de heer Dirk Gezels wordt een
erkentelijkheidspremie toegekend.

3. Ontslag brandweerman-vrijwilliger Pascal Fransaert – Post St-Lievens-Houtem
De Zoneraad verleend met ingang van 30 januari 2015 aan de heer Pascal Fransaert, op zijn verzoek,
ontslag uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger.
4. Ontslag brandweerman-vrijwilliger Kurt Dewaele – Post Kluisbergen
De Zoneraad verleend met ingang van 30 januari 2015 aan de heer Kurt Dewaele, op zijn verzoek,
ontslag uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger.
5. Goedkeuren van de kandidaturen voor de selectieprocedure van directeur administratie /
diensthoofd personeel (A1a-A3a)
De Zoneraad keurt de lijst met de kandidaten die worden toegelaten tot de selectieprocedure van
directeur administratie en diensthoofd personeel goed.
6. Goedkeuren van de kandidaturen voor de selectieprocedure van diensthoofd financiën (B4-B5)
De Zoneraad keurt de lijst met de kandidaten die worden toegelaten tot de selectieprocedure van
diensthoofd financiën goed.
7. Toekenning vrijstelling psychotechnisch gedeelte selectieprocedure voor diensthoofd financiën
De Zoneraad verleend voor het psychotechnisch gedeelte voor de selectieprocedure van diensthoofd
financiën vrijstelling aan een kandidaat welke op 17 november 2014 reeds slaagde voor gelijkwaardige
selectieproeven voor dezelfde functie als de vacante functie.
8. Aanstelling administratief medewerker dienst financiën
De Zoneraad heeft in geheime stemming, unaniem, een voltijds contractueel administratief medewerker
dienst financiën aangesteld ter vervanging van de op 6 januari 2015 aangestelde kandidaat welke op 29
januari 2015 liet weten af te zien van de job.

De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 27 maart 2015 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 2 februari 2015.
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