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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

1 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 
Cynthia Browaeys, Stefaan Devleeschouwer, Jenne De Potter, Johan Van Tittelboom, Joris Nachtergaele,
Philippe Willequet : Raadsleden  
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Joop Verzele, Eric De Vriendt 
Afwezig : Lieven Latoir 

 
 
 
 
   

1. Mededelingen  
- Het Zonecollege heeft, conform artikel 57 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele 

Veiligheid, de burgemeester van Ronse aangewezen voor de functie van voorzitter van het 
Zonecollege en de Zoneraad. 

 
- Het Zonecollege heeft, conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van het Zonecollege, 

de burgemeester van Oudenaarde aangewezen als eerste ondervoorzitter en de burgemeester van 
Wortegem-Petegem als tweede ondervoorzitter van het Zonecollege. 

 
- Brief van dhr. Didier Detollenaere, wnd. gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 

20/12/18, betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van 
26/10/2018 genomen besluiten : dhr. Didier Detollenaere keurt de begrotingswijziging nr.1 van 
het dienstjaar 2018 goed. 

 
- Brief van dhr. Didier Detollenaere, wnd. gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 

20/12/18, betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van 
26/10/2018 genomen besluiten : op dit ogenblik is dhr. Didier Detollenaere niet in de 
mogelijkheid om de begroting 2019 goed te keuren.  Volgende stukken ontbreken : het 
engagement van de aangesloten lokale besturen met betrekking tot de lokale dotatie 2019, de 
ondertekende samenwerkingsovereenkomst met de hulpverleningszone WAPI, de tabellen van 
het administratief en operationeel personeel met minimale vermelding van de bedragen en vaste 
vergoedingen en toelagen en de berekening van de onregelmatige prestaties en patronale 
bijdragen.  Tevens wordt de begroting 2019 in een excel-bestand digitaal opgevraagd.   

 
- Brief van dhr. Geert Geenens, Attaché-Diensthoofd Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 

21/01/2019 betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare en niet 
openbare zitting van 21/12/2018 genomen besluiten : Dhr. Geert Geenens neemt akte zonder 
opmerkingen. 

 
 
 
 
 
 

Openbare zitting 
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2. Goedkeuring lijsten met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad d.d. 21/12/2018 
en 25/01/2019 genomen besluiten  
De aanwezige zoneraadsleden op de zitting de Zoneraad op 21/12/2018 formuleerden geen 
opmerkingen op de ontwerplijsten met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 
21/12/2018 genomen besluiten in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de 
vergadering.   
De lijsten met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 21/12/2018 en 25/01/2019 
genomen besluiten in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering 
worden goedgekeurd.   

 
3. Huishoudelijk reglement van de Zoneraad - goedkeuring    

Het huishoudelijk reglement van de Zoneraad wordt aangepast.  Aanpassingen werden uitgevoerd 
als gevolg van de wetswijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, 
meer bepaald de artikels 36, 39 en 41.  In geval het quorum niet bereikt wordt dient de nieuwe 
oproeping van de Zoneraad te geschieden ten minste twee kalenderdagen vóór de dag van de 
vergadering.  De vergaderingen van de Zoneraad worden ter kennis gebracht van het publiek door 
aanplakking aan de maatschappelijke zetel van de zone, alsook aan alle posten van de zone of de 
bekendmaking op de website van de zone.  
 

4. Reinigen van oppervlakken in diverse brandweerposten - goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze    
Dit punt wordt geschrapt. 
 

5. Dagelijkse werking van de zone – delegatie door het Zonecollege van zijn bevoegdheid tot het 
ondertekenen van bestelbonnen en facturen (beperkt bedrag) aan de zonecommandant    
Dit punt wordt uitgesteld. 
 

6. Buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke vereniging TMVS - agenda 
20 maart 2019 – goedkeuring    
De Zoneraad keurt de agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2019 van 
de intergemeentelijke vereniging TMVS en de daarbij horende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de agendapunten goed.  De agenda bevat volgende punten : 

1. Toetredingen en uittredingen 
2.  Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen 
3.  Benoeming raad van bestuur  
4.  Mededelingen  
Varia  . 

De Zoneraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op 
om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene 
vergadering van TMVS vastgesteld op 20 maart 2019, te onderschrijven en zijn  stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de Zoneraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot 
de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 
 

De burgemeester van Sint-Lievens-Houtem vervoegt de zitting. 
 

7. Samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen - e-Gov m.b.t. 
informatieveiligheid - goedkeuring    
De Zoneraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie Oost-Vlaanderen - e-Gov 
met betrekking tot de informatieveiligheid goed.  
Deze overeenkomst is het gevolg van de  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot 
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), inzonderheid 
Afdeling 4 : Functionaris voor gegevensbescherming (artikel 37 t/m 39). 
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8. Varia 
Er werden geen variapunten geformuleerd. 
 

  
 
 
 

1. Voordracht vertegenwoordiger en vervanger als lid in de algemene vergadering van de 
intergemeentelijke vereniging TMVS – goedkeuring 
Uitgesteld 
 

2. Voordracht kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van de intergemeentelijke 
vereniging TMVS – goedkeuring 
De Zoneraad duidt, voor de duur van de legislatuur, de burgemeester van Horebeke aan als 
kandidaat bestuurder in de raad van bestuur van TMVS (regio 1). 
 

3. Voordracht vertegenwoordiger en plaatsvervanger als lid in Brandweerraad van Netwerk 
Brandweer – goedkeuring 
De Zoneraad duidt, voor de duur van de legislatuur, de burgemeester van Ronse aan als lid en de 
burgemeester van Zottegem aan als vervanger in de Brandweerraad van Netwerk Brandweer. 
 

4. Voordracht vertegenwoordiger en plaatsvervanger als lid in Adviescommissie van het 
vormingscentrum PAULO – goedkeuring   
De Zoneraad duidt, voor de duur van de legislatuur, de burgemeester van Wortegem-Petegem aan 
als lid en de burgemeester van Oudenaarde aan als vervanger in Adviescommissie van het 
vormingscentrum PAULO. 
 

5. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger post Oudenaarde - goedkeuring   
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Oudenaarde wordt op zijn vraag met ingang van 
1 februari 2019 eervol ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger.  Een 
erkentelijkheidspremie wordt toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende 
bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen. 
 

6. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger post Ronse - goedkeuring   
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Ronse wordt op zijn vraag met ingang van 1 januari 
2019 eervol ontslag verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger. Een 
erkentelijkheidspremie wordt toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende 
bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen. 
 

7. Eervol ontslag korporaal-vrijwilliger post Kluisbergen - goedkeuring   
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt op haar vraag met ingang van 
1 januari 2019 eervol ontslag verleend uit haar functie van brandweerman-vrijwilliger.  Een 
erkentelijkheidspremie wordt toegekend zoals vastgelegd in artikel 3 van de aanvullende 
bepalingen betreffende het statuut voor het operationeel personeel van de Hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen. 
 

8. Ontslag ambulancier–vrijwilliger post Herzele – goedkeuring   
Aan een ambulancier–vrijwilliger van de post Herzele wordt op haar vraag, met ingang van 1 
februari 2019 ontslag verleend uit haar functie van ambulancier-vrijwilliger. 
 

Niet openbare zitting 
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9. Aanpassing schaalanciënniteit administratief personeelslid – goedkeuring   
De Zoneraad past de schaalanciënniteit van een administratief personeelslid, met ingang van  
1 januari 2019, aan als administratief medewerker C2 voor onbepaalde duur. 
 

10. Opschorting van benoeming brandweerman-vrijwilliger – post Kluisbergen – goedkeuring   
De benoeming van brandweerman-vrijwilliger van de post Kluisbergen wordt opgeschort van 
1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019. 
 

11. Varia   
- De burgemeester van Brakel formuleert de ontevredenheid van sommige brandweermannen-

vrijwilligers van de post Brakel.  Sommigen voelen zich miskend en niet gewaardeerd wegens 
schorsing ten gevolge van een te kort aan 1 of 4 uren permanente opleiding.  Deze schorsingen 
zorgen ervoor dat een team niet kan uitrukken en er beroep moet gedaan worden op een andere 
post. 
De zonecommandant stelt dat de beslissingen tot tijdelijke uitdienstneming (en dus niet tot 
schorsing) conform de aanvullende bepalingen zijn, na gunstig advies van het Zonaal 
Informatiecomité en goedgekeurd door de Zoneraad.  Deze bepalingen zijn momenteel nog 
soepeler dan het KB dat stelt dat een brandweerman die onvoldoende opleiding heeft gevolgd 
ontslagen dient te worden.  Het KB is hierin zeer streng en maakt geen onderscheid tussen 
beroeps- en vrijwilligersperoneel. Echter binnen de zone behandelen we dit pragmatisch en 
plaatsen we de personen in de oproepcomputer op tijdelijk niet oproepbaar tot de voortgezette 
of permanente vorming werd ingehaald.  Dit moet de manschappen optimaal voorbereiden op 
een positieve evaluatie op einde van de 2-jaarlijkse evaluatiecyclus. 
De verplichte voortgezette opleiding voor het jaar 2018 was 18 uur en wordt vanaf 2019 
opgetrokken naar 24 uur per jaar.  Bij een tekort van permanente opleidingen (oefeningen) wordt 
bepaald in de aanvullende bepalingen hoe dit wordt opgevolgd  en worden personen niet 
oproepbaar geplaatst in de alarmeringscomputer tot de nodige oefeningen zijn ingelopen. Op 
1/1/2019 werden 33 operationele personeelsleden buiten dienst gezet waarvan ondertussen reeds 
22 personen het te kort aan oefening ingehaald hebben of een correctie kregen wegens ziekte 
e.d..  Op heden zijn er nog 11 personen (ongeveer 2,6% van het operationeel personeelsbestand) 
niet oproepbaar geplaatst, waarvan 7 personen een beschikbaarheid voor interventies hebben 
van minder dan de vooropgestelde 30% halen.   
 
De Zoneraad vraagt per kwartaal een overzicht per post van het aantal leden die tijdelijk uit 
dienst genomen werden.  Dit overzicht wordt aan de leden van de Zoneraad gestuurd. 
 

- De Zoneraad vraagt aan het Zonecollege om maandelijks een zoneraadszitting te organiseren. 
 
 

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 22 februari 2019 om 13u45 op een nog nader te bepalen 
locatie.  

 

Oudenaarde, 1 februari 2019. 

 

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


