LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING
ZONERAADSBESLUITEN
27 JANUARI 2017
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,
Philippe Willequet : Raadsleden
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Lieven Latoir, Jozef Browaeys, Johan Van Tittelboom, Joris Nachtergaele
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Afwezig : Joop Verzele (aanwezig vanaf agendapunt 6)
De Voorzitter duidt Kapitein Hans De Jonghe, stafmedewerker operaties, aan om toelichting te geven bij
de geagendeerde punten.

Openbare zitting

1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad
d.d. 23/12/2016 genomen besluiten
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 23/12/2016 genomen besluiten
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 17/01/17
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 25/11/2016
genomen besluiten : het toezicht neemt akte zonder opmerkingen.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 17/01/17
betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 23/12/2016
genomen besluiten : het toezicht neemt akte zonder opmerkingen.
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 17/01/17
betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in zitting van 23/12/2016
genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt namens de gouverneur akte zonder
opmerkingen.
- Een brand in Wortegem-Petegem tijdens kantooruren op 20/01/2017 en een interventie met een
chemisch incident in Zottegem werden kort toegelicht. Er werd vastgesteld dat er voldoende
capaciteit is om ook tijdens kantooruren een omvangrijke interventie op te volgen.
- Het jaaroverzicht 2016 met een vergelijking met de voorgaande jaren werd gegeven. De kost
voor opleiding, interventies, administratieve werking, werkgroepwerking, preventieopdrachten
en dringende medische hulpverlening kwamen gedetailleerd aan bod. De Zoneraad neemt akte
van het jaaroverzicht 2016.
3. Financiële afhandeling erkentelijkheidstoelage vrijwilligers personeel - goedkeuring
Het diensthoofd Personeel geeft toelichting aan het ontwerp van financiële afhandeling van de
erkentelijkheidstoelage voor het vrijwilligers personeel. Brakel vraagt uitstel van beslissing tot de
eerstvolgende zitting teneinde eerst een definitief lokaal standpunt te kunnen formuleren.
De Zoneraad keurt het ontwerp met meerderheid van stemmen goed. De burgemeester van de
gemeente Brakel onthoudt zich.
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4. Retributiereglement – aanpassing
Dit punt wordt uitgesteld.
5. Overeenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en Vita bvba inzake het
gebruik maken van de zonale oproepcomputer voor het doorsturen van de XML oproepen –
goedkeuring
Op 27 september 2016 wordt door VITA bvba de vraag gesteld om naar aanleiding van de opstart
van de zonale meldkamer van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, in de toekomst verder
gebruik te kunnen maken van de faciliteiten voor het doorsturen van XML-berichten afkomstig van
het hulpcentrum 112. De doorgestuurde XML-berichten bieden voor VITA bvba een méérwaarde
op vlak van responstijd en garandeert de burger een snellere medische hulpverlening.
De Zoneraad keurt hogervermelde overeenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
en Vita bvba goed.
De burgemeester van Kruishoutem vervoegt de zitting.
6. Bijdrage gecoördineerde aanpak brandveilig samenleven - goedkeuring
De Vlaamse zonecommandanten hebben een principebeslissing genomen om als
brandweerorganisatie over de zones heen intenser in te zetten op brandveilig samenleven. De
Federale overheid gaf aan de operationele prezones in 2011 opdracht om, in overeenstemming met
het nationale plan inzake brandpreventie en intoxicaties in woningen, een zonaal
brandpreventiebeleid te ontwikkelen. Zonale brandpreventieadviseurs werden door de Federale
overheid hiervoor gebrevetteerd. Op heden wordt een grote versnippering aan instanties en
initiatieven vastgesteld die weliswaar goed bedoeld maar onafhankelijk van elkaar en
ongecoördineerd proberen te werken rond brandveilig samenleven.
Aan elke zone wordt een interzonale bijdrage van 2.500 euro (excl. btw) gevraagd, o.a. voor de
aanwerving van een ervaren personeelslid en realisatie van interzonale initiatieven. Naast deze
bijdrage ondersteunen Brandweervereniging Vlaanderen en VVSG dit initiatief logistiek en
administratief.
De Zoneraad stelt dit punt uit tot meer duidelijkheid verschaft wordt inzake de uitbouw van een
gecoördineerde aanpak “Brandveilig Samenleven”.
7. Varia
- Er werden geen variapunten geformuleerd.

Niet openbare zitting

1. Ontslag brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de brandweerpost Sint-Lievens-Houtem wordt op haar
vraag met ingang van 1 februari 2017 ontslag verleend uit haar functie.
2. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Zottegem
De benoeming van een brandweerman-vrijwilliger van de brandweerpost Zottegem wordt
opgeschort tot en met 27 juli 2017.
3. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 5 functies hulpverlenerambulancier-vrijwilliger – goedkeuring
De jury voor de selectieprocedure van 5 functies van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger van de
hulpverleningszone Vlaamse Ardennen wordt samengesteld en bestaat uit 3 interne juryleden en
één extern jurylid.
4. Verenigbaarheid brandweerman-vrijwilliger – Brandweerpost Zottegem en vrijwillig
hulpverlener-ambulancier Hulpverleningszone Centrum – goedkeuring
Dit punt wordt uitgesteld.
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5. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van één expert financiën – goedkeuring
De jury voor de selectieprocedure van één expert financiën van de hulpverleningszone Vlaamse
Ardennen wordt samengesteld uit 3 interne - en twee externe juryleden.
6. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van 10 functies via mobiliteit –
goedkeuring
De jury voor de selectieprocedure van 10 functies via mobiliteit van de hulpverleningszone
Vlaamse Ardennen wordt samengesteld en bestaat uit 3 interne juryleden en één extern jurylid .
7. Samenstelling van de jury voor de selectieprocedure van één preventionist (A1a-A3a) goedkeuring
De jury voor de selectieprocedure van één preventionist (A1a-A3a) wordt samengesteld en bestaat
uit 3 interne - en twee externe juryleden.
8. 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 24 februari 2017 om 14u30 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Volgende wijzigingen in het schema van de zoneraadszittingen werden doorgevoerd :
- de zitting van 26 mei 2017 wordt verplaatst naar 2 juni 2017 ;
- de zitting van 23 juni 2017 wordt verplaatst naar 30 juni 2017 ;
- de zitting van 28 juli 2017 wordt geannuleerd.
Oudenaarde, 27 januari 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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ZONECOLLEGE
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
27 JANUARI 2017
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, Philippe Willequet : Raadsleden
Christian Bral, Secretaris – Kolonel
Verontschuldigd : Lieven Latoir, Jozef Browaeys, Johan Van Tittelboom, Joris Nachtergaele
Peter De Vijlder, Wnd Zonecommandant - Majoor
Afwezig :
De Voorzitter duidt Kapitein Hans De Jonghe, stafmedewerker operaties, aan om toelichting te geven bij de
geagendeerde punten.

Agenda :
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 23/12/2016 – goedkeuring
De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op
23/12/2016 wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen
- Er werden geen mededelingen geformuleerd.
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve
betalingsbevelen met datum 27/01/2017 :
Dienstjaar 2016
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/01
87.012,21 €
2017/04
26.740,90 €
2017/02
-14,92 €
2017/05
63,45 €
2017/03
18.454,26 €
2017/06
23.316,45 €
Dienstjaar 2017
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/07
2017/08
Lijst 7 en 8 betreft facturen van het dienstjaar 2017 welke ter goedkeuring zullen voorgelegd
worden op de volgende zitting van het Zonecollege.
Dienstjaar 2016
Lijst (nr.)
Totaal lijst
Lijst (nr.)
Totaal lijst
2017/09
30.301,00 €
2017/11
4.629,54 €
2017/10
9.224,71 €
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 25/01/2017 met totaalbedrag van 51.037,45 €.
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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 2017 :
- lijst met afdrukdatum 25/01/2017 met totaalbedrag van 25.987,68 €.
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 2017/5 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 2017/5 voor een totaal bedrag van 2.581,87 € 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.
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om toelichting te geven aan agendapunt 6 waarna hij de zitting
verlaat vóór de beraadslaging van dit punt.
6. Aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en
ambulancepersoneel dat geen brandweerman is van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen
– bespreking interpretatie FOD
De aanvullende bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel en
ambulancepersoneel dat geen brandweerman is van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen is enkel
van toepassing op het personeel dat gekozen heeft voor het nieuw geldelijk statuut.
Het Zonecollege bespreekt de problematiek en beslist om de beslissing van elk personeelslid met
betrekking tot de keuze van geldelijk statuut te respecteren. De uitbetaalde vergoedingen voor de
dienstjaren 2015 en 2016 worden niet herzien. Vanaf 2017 worden de gekozen geldelijke statuten
correct toegepast.
De coördinator noodplanning vervoegt de zitting om toelichting te geven aan agendapunt 7 waarna hij de
zitting verlaat vóór de beraadslaging van dit punt.
7. Opstart software noodplanning intergemeentelijk per 1 januari 2017
Het intergemeentelijk project ICMS (Incident & Crisis Management System) voor implementatie van
software te gebruiken in de noodplanning.
Het ICMS-project bevat o.a. een nationaal
samenwerkingsportaal en garandeert een optimale infodoorstroming voor, tijdens en na een
noodsituatie. Het ICMS-project is operationeel beschikbaar vanaf 1 januari 2017 en heeft een looptijd
tot januari 2020. De licentiekost van het softwarepakket wordt gedragen door de federale overheid;
het aantal aangeboden licenties voor de hulpverleningszone volstaan.
Het Zonecollege steunt dit project.
De aangesloten steden en gemeenten engageren zich om dit project ook te ondersteunen en laten hun
lokale noodplanningsambtenaar toe om de database aan te vullen en “up to date” te houden.
8. Reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten – gunning
De opdracht “Reinigen van oppervlakken in diverse brandweerpsoten” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) bieders, zijnde :
* Perceel 1 (Brandweerpost Oudenaarde (1 maart 2017-28 februari 2018)): GF Cleaning & Facility
Services, Prins Boudewijnlaan 9 unit 11 te 2550 Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 4.225,00 euro excl. btw of 5.112,25 euro incl. btw
* Perceel 2 (Brandweerpost Kruishoutem (1 maart 2017-28 februari 2018)): GF Cleaning & Facility
Services, Prins Boudewijnlaan 9 unit 11 te 2550 Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 2.535,00 euro excl. btw of 3.067,35 euro incl. btw
* Perceel 3 (Brandweerpost Zottegem (1 maart 2017-28 februari 2018)): GF Cleaning & Facility
Services, Prins Boudewijnlaan 9 unit 11 te 2550 Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 7.923,76 euro excl. btw of 9.587,75 euro incl. btw
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* Perceel 4 (Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem (1 maart 2017-28 februari 2018)): GF Cleaning &
Facility Services, Prins Boudewijnlaan 9 unit 11 te 2550 Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 1.690,00 euro excl. btw of 2.044,90 euro incl. btw
* Perceel 5 (Brandweerpost Brakel (1 maart 2017-28 februari 2018)): GF Cleaning & Facility Services,
Prins Boudewijnlaan 9 unit 11 te 2550
Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 1.267,76 euro excl. btw of 1.533,99 euro incl. btw
* Perceel 6 (Brandweerpost Herzele (1 maart 2017-28 februari 2018)): GF Cleaning & Facility
Services, Prins Boudewijnlaan 9 unit 11 te 2550 Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 3.380,00 euro excl. btw of 4.089,80 euro incl. btw
* Perceel 7 (Brandweerpost Ronse (1 maart 2017-28 februari 2018)): GF Cleaning & Facility Services,
Prins Boudewijnlaan 9 unit 11 te 2550
Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 3.380,00 euro excl. btw of 4.089,80 euro incl. btw
* Perceel 8 (Brandweerpost Kluisbergen (1 maart 2017-28 februari 2018)): GF Cleaning & Facility
Services, Prins Boudewijnlaan 9 unit 11 te 2550 Kontich, tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 2.112,76 euro excl. btw of 2.556,44 euro incl. btw.
9. Aankoop PBM - uitrusting/kledij – brandweerkledij - brandveilige onderkledij - gunning
De opdracht "Aankoop PBM - uitrusting/kledij – brandweerkledij – brandveilige onderkledij" wordt
toegewezen aan de firma Sioen, Fabriekstraat 23 te 8850 Ardooie tegen het nagerekende
inschrijvingsbedrag van 22.500,00 EUR exclusief btw of 27.225,00 EUR inclusief 21 % btw.
10. Levering en huur van zuurstofcilinders voor maximum 3 jaar - gunning
De opdracht “Levering en huur van zuurstofcilinders voor maximum 3 jaar” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieders, zijnde :
* Perceel 1 (Huur van zuurstofcilinders): IJSFABRIEK STROMBEEK NV, Broekstraat 70 te 1860
Meise, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 2.210,88 euro excl. btw of
2.343,53 euro incl. 6% btw.
De looptijd wordt vastgesteld op 356 werkdagen
* Perceel 2 (Levering van zuurstof): Apotheek go-f-ast, Deinsesteenweg 139 te 9770 Kruishoutem,
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 1.988,16 euro excl. btw of 2.107,45 euro
incl. 6% btw.
De looptijd wordt vastgesteld op 365 werkdagen.
11. Efficiëntiewinsten 4de kwartaal 2016 – bespreking
Door de implementatie van de zonale aankoopprocedure werd tijdswinst geboekt inzake
administratieve werklast, hoge realisatiegraad bij investeringen en aankopen die beter aanleunen bij
het te volgen wettelijk kader (geen procedurefouten).
De zonale onderhoudswerkplaats en zonale mechaniekers laten toe om 10% minder onderhoudstaken
extern uit te besteden. Een efficiëntiewinst wordt geraamd op ruim 17.888 €. Transport van
poststukken en materiaal tussen de verschillende posten biedt hierbij een méérwaarde bij het verder
uitbouwen van poolfuncties.
Het Zonecollege neemt akte van de efficiëntiewinsten 4de kwartaal 2016.
12. Evaluatie waarnemend zonecommandant cfr. art.115 wet Civiele Veiligheid
Het voorstel van evaluatieverslag, zoals opgemaakt op 23 december 2016, werd door de Voorzitter
overgemaakt aan de waarnemend zonecommandant. De waarnemend zonecommandant verklaarde
zich akkoord met het voorstel van positief evaluatieverslag.
Het Zonecollege keurt het evaluatieverslag van de waarnemend zonecommandant goed.
13. 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.
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Het Zonecollege vergadert in zitting op 24 februari 2017 om 14u30 in de brandweerkazerne van
Oudenaarde.
Volgende wijzigingen in het schema van de zoneraadszittingen werden doorgevoerd :
- de zitting van 26 mei 2017 wordt verplaatst naar 2 juni 2017 ;
- de zitting van 23 juni 2017 wordt verplaatst naar 30 juni 2017 ;
- de zitting van 28 juli 2017 wordt geannuleerd.

Oudenaarde, 26 januari 2017.
De Secretaris,

De Voorzitter,

Christian Bral, Ing.-Kolonel

Luc Dupont, Burgemeester
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