LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
23 DECEMBER 2016
overeenkomstig artikel 124 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de Civiele Veiligheid en alle latere wijzigingen
Aanwezig : Luc Dupont, Voorzitter,
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren,
Joop Verzele : Raadsleden
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Marnic De Meulemeester, Eerste Ondervoorzitter
Jozef Browaeys, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Johan Van Tittelboom, Philippe
Willequet
Afwezig :
Openbare zitting

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 25/11/2016 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 25/11/2016 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief Gouverneur 16/12/16 betreffende de beknopte lijst van de genomen besluiten in de zitting
van de Zoneraad van 28/10/2016 : de Gouverneur neemt akte zonder opmerkingen.
- Nieuwjaarsreceptie 2017 op zaterdag 7 januari 2017 om 19u in de post Brakel met voorstelling
nieuwe multifunctionele autopomp.
- De waarnemend zonecommandant dankt iedereen voor de mooie samenwerking in 2016 en
wenst iedereen een voorspoedig 2017.
3. Mandaat aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake een voorafgaande beslissing in
fiscale zaken - goedkeuring
De Zoneraad verleend aan de minister van Binnenlandse Zaken een mandaat om de passende
besprekingen te voeren en aanvragen in te dienen met het oog op het bekomen van een
voorafgaande beslissing in fiscale zaken namens de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor
het ter beschikking stellen van voordelen van alle aard met mogelijkheid van een beperkt privaat
gebruik teneinde een waardebepaling van dit voordeel te bekomen.
4. Financiële afhandeling erkentelijkheidstoelage vrijwilligers personeel - goedkeuring
Het diensthoofd Personeel geeft een stand van zaken met betrekking tot de financiële afhandeling
van de erkentelijkheidstoelage voor het vrijwilligers personeel. De Zoneraad stelt dit punt uit tot
de eerstvolgende vergadering.
5. Jaaractieplan 2017 – goedkeuring
Het jaaractieplan 2017 is gebaseerd op alle voorgaande plannen. De acties voor 2017 met de
grootste impact werden eruit gedistilleerd en aangevuld met de nodige acties per domein. Het
streefdoel is om binnen de beschikbare budgetten te blijven inclusief een recurrente werklast.
De Zoneraad keurt het jaaractieplan 2017 van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed.
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6. Aankoop PBM - uitrusting/kledij – brandweerkledij - brandveilige onderkledij - vaststellen
van de voorwaarden en wijze van gunnen
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen keurt de raming voor de opdracht
"Aankoop PBM - uitrusting/kledij – brandweerkledij - brandveilige onderkledij" goed. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De indicatieve raming bedraagt 28.925,62 EUR exclusief btw of 35.000,00
EUR inclusief 21 % btw. De gunning zal gebeuren bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking.
7. Vacant verklaren 2 functies sergeant-vrijwilliger te begeven bij bevordering door verhoging
in graad - post Sint-Lievens-Houtem – goedkeuring
Het diensthoofd Personeel geeft toelichting bij dit agendapunt. De Zoneraad verklaart vanaf 1
januari 2017 twee functies open van sergeant-vrijwilliger in de post Sint-Lievens-Houtem, te
begeven bij bevordering door verhoging in graad.
8. Vacant verklaren 30 functies brandweerman-vrijwilliger – verlenging
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verlengt de vacantverklaring van 30
functies van brandweerman-vrijwilliger, verdeeld over de brandweerposten Zottegem (13),
Oudenaarde (8), Ronse (4), Sint-Lievens-Houtem (4), Kruishoutem (1) open. De oproep tot
kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van 30 brandweermanvrijwilligers te vervullen bij wijze van aanwervingsprocedure. De uiterste datum waarop de
kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste op
31 mei 2017.
De kandidaturen dienen gericht aan de Voorzitter van de Zoneraad, 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 federaal geschiktheidstattest.
De voorwaarden voor de selectie worden vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 19 april 2014
tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone
en in de aanvullende bepalingen van het statuut voor haar operationeel personeel en
ambulancepersoneel dat geen brandweerman is, goedgekeurd door de Zoneraad op 6 januari 2015.
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.
9. Varia
- Bijkomend agendapunt in spoedbehandeling op voorstel van de bijzondere rekneplichtige :
Op het vlak van BTW is een hulpverleningszone een belastingplichtige volgens artikel 6 van
Wetboek BTW. Dit impliceert dat ze in beginsel niet als BTW-plichtige zal aanzien worden
voor haar handelingen als overheid, zijnde de handelingen verricht in het kader van artikel 2 van
het KB 25/04/2007 en gratis handelingen (BS 14/05/2007). Een hulpverleningszone zal
belastingplichtige worden (al dan niet vrijgesteld) wanneer ze conform artikel 6, 2° lid
handelingen stelt waarbij er potentiële concurrentieverstoring zou ontstaan. Wanneer hiervoor
de jaaromzet hoger is dan 25.000 € zal een hulpverleningszone BTW-plichtig worden voor
dergelijke activiteiten.
Het retributiereglement dient bijgevolg hoogdringend aangepast te worden zodat vanaf 1 januari
2017 facturen, inclusief of exclusief BTW, kunnen opgemaakt worden. De Zoneraad beslist
unaniem om een bijkomend agendapunt betreffende de aanpassing van het retributiereglement,
conform artikel 46 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, te bespreken.
De burgemeester van Oudenaarde vervoegt de vergadering.
10. Retributiereglement - aanpassing
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen beslist om vanaf 1 januari 2017 de
vigerende tarieven inzake de btw-plichtige activiteiten van de hulpverleningsverleningszone te
verhogen met het btw-tarief van 21% btw, meer bepaald op heden de vigerende tarieven inzake het
het verwijderen van bijen- of wespennesten en het reinigen van wegdek na ongeval.
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Niet openbare zitting

1. Verlenging mandaat waarnemend zonecommandant – goedkeuring
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verlengt de aanwijzing van de
waarnemend zonecommandant met 6 maand. Deze verlening gaat in vanaf 6 januari 2017 en kan
beëindigd worden op het moment dat er een effectieve zonecommandant wordt aangesteld.
2. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Kruishoutem
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Kruishoutem wordt, op zijn vraag, met ingang van
1 januari 2017 eervol ontslag verleend uit zijn functie. Hij wordt een erkentelijkheidspremie
toegekend zoals vastgelegd in de aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het
operationeel personeel.
3. Uitoefenen van een hoger ambt - 2 functies sergeant-vrijwilliger post Sint-Lievens-Houtem benoeming
De Zoneraad van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen stelt twee korporaal-vrijwilligers in
een hoger ambt aan tot sergeant-vrijwilliger. Deze aanstellingen gaan voor een periode van 6
maand in vanaf 1 januari 2017 en kunnen beëindigd worden op het moment dat er effectieve
sergeanten worden aangesteld.
De waarnemend zonecommandant en de secretaris verlaten de zitting.
Jeroen Vanderstraeten, diensthoofd personeel en Hans De Jonghe, stafmedewerker operaties vervoegen
de zitting. Hans De Jonghe wordt aangeduid als waarnemend secretaris voor agendapunt 4.
4. Samenstelling selectiecommissie voor de selectie van de functie van zonecommandant
De jury voor de selectie van de functie van zonecommandant van de hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen wordt vastgesteld.
De waarnemend zonecommandant en de secretaris vervoegen de zitting.
Jeroen Vanderstraeten, diensthoofd personeel en Hans De Jonghe, stafmedewerker operaties verlaten de
zitting.
5. 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.
De Zoneraad vergadert in openbare zitting op 27 januari 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 23 december 2016.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
23 DECEMBER 2016
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
Stefaan Devleeschouwer, Tweede Ondervoorzitter
Karen De Colfmacker, Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Luc Vander Meeren,
Joop Verzele : Raadsleden
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Lieven Latoir, Joris Nachtergaele, Johan Van Tittelboom, Philippe
Willequet
Afwezig :
Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 25/11/2016 en 5/12/2016 –
goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
25/11/2016 en op de schriftelijke procedure van 5/12/2016 worden goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief Gouverneur 12/12/16 betreffende de beknopte lijst van de genomen besluiten in de zitting
van het Zonecollege van 28/10/2016 : de Gouverneur neemt akte zonder opmerkingen.
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 23/12/2016 :
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2016/58
20.902,61 €
2016/60
504,79 €
2016/59
68.763,49 €
2016/61
11.839,43 €
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen.
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 bestelbons
van het dienstjaar 2016 :
- lijst met afdrukdatum 21/12/2016 met totaalbedrag van 120.226,65 €.
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting
om er één geheel mee te vormen. Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen ten bedrage minstens
2.000 euro werden gemotiveerd toegelicht.
5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2016/108 voor het invorderen van niet-fiscale
ontvangsten - visering en uitvoerbaarverklaring
Het Zonecollege viseert de dwangbevelen voor het invorderen van de niet-fiscale schuldvorderingen,
opgenomen in de herinneringslijst 2016/108 voor een totaal bedrag van 2.613,21 € inclusief 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.
De bijzondere rekenplichtige vervoegt de zitting.
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6. 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, de lijst vast van vaste
leveranciers en personeelsleden die de goederen per leverancier mogen afhalen.
7. Aankoop PBM - uitrusting/kledij – brandweerkledij – brandveilige onderkledij" - goedkeuring
starten procedure en lijst uit te nodigen firma’s
De onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor de opdracht "Aankoop PBM uitrusting/kledij – brandweerkledij" wordt opgestart. Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel
te nemen aan de onderhandelingsprocedure :
- Sioen, Fabriekstraat 23 te 8850 Ardooie ;
- VDP Safety, Binnensteenweg 160 te 2530 Boechout ;
- Zeeland Supply Industrial Stores BV, Meester F.J. Haarmanweg 75 te 4538 AN Terneuzen.
8. Groenonderhoud en onkruidbestrijding
lastvoorwaarden en gunningswijze
Dit punt wordt uitgesteld.

in

diverse

brandweerposten

-

goedkeuring

9. Afvalophaling in diverse brandweerposten - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Het Zonecollege keurt het bestek met nr. 2016/011 en de raming voor de opdracht “Afvalophaling in
diverse brandweerposten”, opgesteld door de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt 12.553,74 euro excl. btw of
15.190,02 euro incl. btw.
10. Milieuvriendelijk reinigen van ramen
lastvoorwaarden en gunningswijze
Dit punt wordt uitgesteld.

in

diverse

brandweerposten

-

goedkeuring

11. Levering en huur van zuurstofcilinders voor maximum 3 jaar - vaststellen van de voorwaarden
en wijze van gunnen
Het Zonecollege keurt de raming voor de opdracht "Levering en huur van zuurstofcilinders voor
maximum 3 jaar" goed. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De indicatieve raming bedraagt 13.231,70 EUR
exclusief btw of 14.025,60 EUR inclusief 6 % btw.
12. Onderhoud van de ontspanner voor ademhalingstoestellen via de federale opdrachtencentrale gunning
Het Zonecollege keurt het gunningsvoorstel voor de opdracht "Onderhoud van de ontspanner voor
ademhalingstoestellen via de federale opdrachtencentrale" goed. De opdracht wordt toegewezen aan
de firma firma Dräger Safety Belgium, Heide 10 te 1780 Wemmel met als referentie II/MAT/A42340-15 tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 9.761,00 EUR exclusief btw of 11.810,81 EUR
inclusief 21 % btw.
13. Aankoop interventielaarzen via de federale opdrachtencentrale – gunning
Het Zonecollege keurt het gunningsvoorstel voor de opdracht "Aankoop interventielaarzen via de
federale opdrachtencentrale"ntrale goed. De opdracht wordt toegewezen aan de firma Ets. Frans
Daelman, Kluisdreef 3 te 9300 Aalst met als referentie II/MAT/A18-272-11 tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 9.662,40 EUR exclusief btw of 11.691,50 EUR inclusief 21 % btw.
14. Aankoop interventiekledij via de federale opdrachtencentrale – gunning
Het Zonecollege keurt het gunningsvoorstel voor de opdracht "Aankoop interventielaarzen via de
federale opdrachtencentrale" goed. De opdracht wordt toegewezen aan de firma Texport Belgium,
Havenlaan 86 C te 1000 Brussel met als referentie II/MAT/A28-328-13-F02 tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 13.374,00 EUR exclusief btw of 16.182,54 EUR inclusief 21 % btw.
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De waarnemend zonecommandant verlaat de zitting.
Het diensthoofd personeel vervoegt te zitting.
De burgemeester van Kruishoutem en bijzondere rekenplichtige verlaten de zitting.
15. Evaluatie zonecommandant cfr. art.115 wet Civiele Veiligheid
Het diensthoofd personeel geeft toelichting bij het voorstel van aanpak van evaluatie.
Het Zonecollege neemt kennis van de bevraging uitgevoerd op de vergadering van de Technische
Commissie van 21 december 2016 bij de aanwezige leden.
Het Zonecollege bespreekt het functioneren van de waarnemend zonecommandant aan de hand van de
elementen van het vooropgestelde functieprofiel zoals opgenomen in de functiebeschrijving in het
Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een
hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie. Volgende
elementen kwamen aanbod waarna telkens per punt een score gegeven werd : de resultaatgebieden,
autonomie, expertise en referentiekader.
Het Zonecollege voorziet nog een evaluatiegesprek met de waarnemend zonecommandant op basis
van een voorstel van evaluatieverslag. Na het evaluatiegesprek wordt het definitief evaluatieverslag
opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd op de volgende zitting.
16. Varia :
- Er werden geen variapunten geformuleerd.
- De zittingen van Zoneraad en Zonecollege worden in 2017 telkens de vierde zaterdag van de maand
om 13u45 gehouden.
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 27 januari 2017 om 13u45 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Oudenaarde, 23 december 2016.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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