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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

22 FEBRUARI 2019  
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 
Luc Vander Meeren, Tweede Ondervoorzitter 
Jenne De Potter : zonecollegeleden  
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Eric De Vriendt 
Afwezig :  

 
Agenda :   
 
1. Mededelingen 

- Brief van dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 
15/02/2019 betreffende het administratief toezicht van de door het Zonecollege in zitting van 
1/02/2019 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder opmerkingen. 

- Bemerkingen zonecommandant betreffende de ontwerplijst met de beknopte omschrijving van de 
besluiten van het Zonecollege dd. 1/02/2019 : het Zonecollege bevestigt haar beslissing om de 
verdeelsleutel in het ontwerp van huurovereenkomst met Kluisbergen aan te passen van 40/60 naar 
50/50 voor de bijdrage in de brandverzekering en van 25/75 naar 30/70 voor de bijdrage in het 
verbruik van water, gas en elektriciteit. 

 
2. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 1/02/2019 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de door het Zonecollege op 1/02/2019 genomen besluiten 
wordt goedgekeurd mits aanpassing van punt 11 “Huurovereenkomst kazerne Kluisbergen, Brakel en 
Ronse” als volgt :  “Het Zonecollege past de bijdrage voor de brandverzekering van 40/60 aan naar 
50/50 en past de bijdrage voor het verbruik van water, gas en elektriciteit aan van 25/75 naar 30/70 
aan.” 
 

3. Collectieve betalingsbevelen – goedkeuring 
Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 22/02/2019 : 

Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2018/103 10.269,00 €  2018/106 7.358,29 € 
2018/104 0 €  2018/107 803,97 € 
2018/105 10.417,60 €    

 
Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 

2019/1  19.681,38 €  2019/4 5.538,66 € 
2019/2 133.627,33 €  2019/5 42.258,63 € 
2019/3 18.371,93 €  2019/6 12.675,97 € 

Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting 
om er één geheel mee te vormen.  De lijsten werden minstens 2 dagen vroeger zoals voorzien in het 
huishoudelijk reglement van het Zonecollege overgemaakt. 
 

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 
bestelbonnen : 
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- dienstjaar 2019 : lijst met afdrukdatum 18/02/2019 met totaalbedrag van 31.730,82 €. 
Hogervermelde lijsten worden toegevoegd aan het register van beraadslagingen van de huidige zitting 
om er één geheel mee te vormen.  Bestelbonnen voor gewone werkingsmiddelen en buitengewone 
uitgaven ten bedrage van minstens van 2.000 euro worden gemotiveerd toegelicht. 
 

5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2019/6 voor het invorderen van niet- fiscale 
ontvangsten - visering en uitvoerbaarverklaring  
Het Zonecollege viseert de voorliggende dwangbevelen voor het invorderen van de niet-fiscale 
schuldvorderingen, opgenomen in de herinneringslijst 2019/6 voor een totaal bedrag van € 2.710,12  
incl. 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. 
 

6. Interne kredietaanpassing 2 voor het dienstjaar 2018 – goedkeuring  
Het Zonecollege keurt de “Interne kredietaanpassing 2 van het dienstjaar 2018”, in toepassing van 
artikel 10 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de hulpverleningszones, goed. 
 

7. Reinigen van beglazing in diverse brandweerposten - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze  
Goedkeuring wordt verleend aan de offerte met nr. AD-ALL-16-23-038 en de raming voor de opdracht 
“Reinigen van beglazing in diverse brandweerposten”, opgesteld door de ontwerper. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in de offerte en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  De raming bedraagt 9.504,12 euro excl. 21 % btw of 
11.500,00 euro incl. 21 % btw.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget 
van 2019, op artikel 351/125-06 en in het budget van de volgende jaren.  De opdracht zal gebeuren via 
de dienstverlenende vereniging TMVS. 
 

8. Reinigen van beglazing in diverse brandweerposten - gunning  
De opdracht “Reinigen van beglazing in diverse brandweerposten” wordt gegund aan ISS Facility 
Services NV, Congresstraat 35 te 1000 Brussel, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
2.331,46 euro excl. 21 % btw of 2.821,07 euro incl. 21% btw, via de raamovereenkomst die de 
dienstverlenende vereniging TMVS sloot op basis van de offerte met nummer AD-ALL-16-23-038 
voor het basisjaar.  De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het exploitatiebudget van 2019, op 
artikel 351/125-06. 
 

9. Overdracht onroerende goederen – post Oudenaarde - bespreking  
Het Zonecollege bespreekt de overdracht van de kazerne van Oudenaarde met betrekking tot de 
opmaak van een metingsplan van het perceel zodat de eigendomsgrenzen duidelijk gekend zijn.  Op 
heden bestaat er geen duidelijk metingsplan met vermelding van de meetpalen, de gracht achteraan de 
kazerne, de grens tot de nieuwe openbare weg naast de Post, de locatie van de hoogspanningscabine 
en de toegangsweg naar het spaarbekken. 
Het Zonecollege vraagt een stand van zaken met betrekking tot het bodemonderzoek en vraagt aan 
Oudenaarde of een duidelijk metingsplan voorhanden is. 
 

10. Ter beschikking stellen onroerende goederen via huurovereenkomst – post Kluisbergen – 
verdeelsleutel verbruik nutsvoorzieningen – finaliseren ontwerp  
Dit punt wordt geschrapt. 
 

11. Overeenkomst met FOD Volksgezondheid inzake DGH – bespreking  
Het Zonecollege bespreekt de problematiek rond de ontwerpovereenkomst met de FOD 
Volksgezondheid inzake dringende geneeskundige hulpverlening.  Op aangeven van het Netwerk 
Brandweer heeft de Zoneraad, zoals de andere Vlaamse Zones, op 23/11/2018 het voorstel om de 
overeenkomst nog niet te ondertekeken gevolgd. 
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De bijlagen 1 en 2, zoals meegegeven bij de ontwerpovereenkomst werden wel ondertekend en op 23 
november 2018 bezorgd aan de FOD Volksgezondheid zodoende de noodzakelijke gegevens ter 
beschikking te stellen van het FOD voor berekening van de nieuwe subsidieregeling.  Na overleg door 
Netwerk Brandweer met FOD Volksgezondheid blijkt dat de initiële overeenkomst niet meer kan 
aangepast worden aangezien ruim 75% van de ziekenwagendiensten deze overeenkomst wél 
ondertekend hebben.  Na overleg door Netwerk Brandweer met FOD Volksgezondheid  wordt wel de 
mogelijkheid geboden om een addendum toe te voegen aan de overeenkomst.   
Het Zonecollege beslist om de overeenkomst met de FOD Volksgezondheid inzake DGH op de 
eerstvolgende zitting van de Zoneraad met een addendum zoals voorgesteld door Netwerk brandweer 
ter goedkeuring voor te leggen.  De federale subsidie kan mogelijks hierdoor pas vanaf september 
2019 ontvangen worden. 
 

12. Tussentijdse verslaggeving meerjaren beleidsplan – bespreking  
Het Zonecollege bespreekt het proces betreffende het meerjaren beleidsplan en de vertaalslag van de 
strategische doelstellingen naar de organisatie.  Een confrontatiematrix, opgemaakt op basis van een 
SWOT-analyse, gaf  
aanleiding tot een tweetal strategische doelstellingen met zes strategische issues.  Elke strategische 
doelstelling zal in operationele doelstellingen omgezet worden en opgenomen worden in een 
meerjarenplan, materiaalplan, personeelsplan en operationeel organisatieschema zoals de wet 
voorschrijft. Alle documenten worden op 20 september 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan de 
Zoneraad.   
Het Zonecollege neemt akte van het te volgen proces en vraagt verdere tussentijdse rapportages met 
bijhorende financiële aftoetsing. 
 

Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 13 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting na het geven 
van de toelichting. 

 
13. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger post Zottegem – bespreking   

Het Zonecollege bespreekt de problematiek betreffende de aanvraag voor eervol ontslag van een 
brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem en beslist de aanvraag ter goedkeuring voor te leggen 
op de eerstvolgende zitting van de Zoneraad.   

 
14. 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. 

 

Het Zonecollege vergadert in zitting op 22 maart 2019 om 13u45 in de brandweerkazerne van Oudenaarde. 

 

Oudenaarde, 22 februari 2019. 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 


