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LIJST BEKNOPTE OMSCHRIJVING 
ZONERAADSBESLUITEN  

26 JANUARI 2018  
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 
Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren, Johan Van Tittelboom, 
Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Lieven Latoir 
Afwezig :  

 
 
 
 

 
1. Goedkeuring lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad  

d.d. 22/12/2017 genomen besluiten  
De lijst met de beknopte omschrijving van de door de Zoneraad op 22/12/2017 genomen besluiten 
in de openbare- en niet openbare zitting en de notulen van de vergadering worden goedgekeurd.     

 
2. Mededelingen  

- Brief gouverneur dd. 21/12/2017 betreffende goedkeuring begrotingswijziging 1 (gewone en 
buitengewone dienst) 2017. 

- Brief gouverneur dd. 21/12/2017 betreffende niet goedkeuring begroting 2018. 
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 23/01/2018 

betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in openbare zitting van 
24/11/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis zonder 
opmerkingen. 

 
3. Samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate hulpverlening tussen de 

Hulpverleningszones Vlaamse Ardennen en FLUVIA – goedkeuring    
De samenwerkingsovereenkomst tussen de territoriaal bevoegde Hulpverleningszone Vlaamse 
Ardennen en de aangrenzende  hulpverleningszone FLUVIA van de provincie West-Vlaanderen 
met de snelste brandweerpost wordt goedgekeurd.  De overeenkomst is van toepassing op alle 
interventies die als SAH-interventie (snelle adequate hulpverlening) gecatalogeerd zijn in de 
gebeurtenissenlijst die gehanteerd wordt door de Hulpcentra 112/100.  De overeenkomst treedt voor 
onbepaalde duur in werking na de ondertekening door beide partijen. Elke partij kan deze 
overeenkomst opzeggen via aangetekend schrijven met ontvangstmelding gericht aan de andere 
partij en mits het respecteren van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 

4. Gebruik interventieweg voor politievoertuigen van de lokale politiezone Zottegem/Herzele/ 
Sint-Lievens-Houtem – goedkeuring 
De Zoneraad keurt de afsprakennota tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de lokale 
Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem goed.  Aan de lokale politiezone Zottegem/ 
Herzele/Sint-Lievens-Houtem wordt toelating verleend om gebruik te maken van een nog door de 
Stad Zottegem aan te leggen doorsteek ter hoogte van de brandweerpost Zottegem, Meengracht 2 
in 9620 Zottegem en dit met interventievoertuigen en privévoertuigen van de personeelsleden 
tijdens diensturen.  De snelheid op de dienstweg wordt beperkt tot 20 km per uur.  Een 
contrasterende kleurmarkering (i.p.v. lage drempels) zal aangebracht worden als extra 
waarschuwing voor de gebruikers.  Bij gebruik van de dienstweg voor dringende interventies 
moeten de geluidshoorn en de blauwe zwaailichten van het interventievoertuig ruim op voorhand 
in werking zijn. 

Openbare zitting 
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5. Vacant verklaren 10 functies hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger verdeeld over de posten 
Herzele en Kruishoutem – goedkeuring  
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart 10 functies open van 
hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger, verdeeld over de brandweerposten Herzele en Kruishoutem.  
De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwerving van 10 
hulpverlener-ambulancier-vrijwilligers 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 maart 2018. De kandidaturen dienen gericht aan de 
personeelsdienst van de de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen, 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 diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot 
functies van niveau C binnen de federale overheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het Koninklijk 
Besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. 
De aanwervingsstage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het 
brevet van ambulancier en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van ambulancier bedoeld in 
artikel 12 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en 
vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. De hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
neemt de kosten voor het behalen van het brevet van ambulancier voor haar rekening. 
Om benoemd te kunnen worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage : 

- houder zijn van het brevet van ambulancier ; 
- houder zijn van een geldige badge zoals bedoeld in artikel 24 van het Koninklijk Besluit van 13 

februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-
ambulanciers ; 

- houder zijn van een bewijs van medische geschiktheid zoals bedoeld in artikel 43, 6° van het 
Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. 

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. 
De kosten inherent aan deze vacant verklaring en de selectieprocedure te verrekenen op artikel 
351/123-18 van de begroting 2018 betreffende kosten voor het inrichten van examens van de 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.  Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd 
van twee jaar, die twee keer kan verlengd worden met twee jaar. 
 

6. Vacant verklaren functie voltijds contractueel preventionist (A-niveau) – goedkeuring 
De Zoneraad van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen verklaart de functie van preventionist 
(A-niveau) open.  De oproep tot kandidaatstelling wordt gelanceerd met het oog op de aanwijzing 
van een preventionist te vervulen bij wijze van aanwervingsprocedure.  De uiterste datum waarop 
de kandidaatstelling op ontvankelijke wijze kan ingediend worden is datum poststempel ten laatste 
op 20 februari 2018. De kandidaturen dienen gericht aan de personeelsdienst van de 
Hulpverleningszone.  Bij de kandidaatstelling voegt de kandidaat de titels en verdiensten die hij/zij 
meent te kunnen doen gelden om de betrekking te verkrijgen.  De kosten inherent aan deze vacant 
verklaring en de selectieprocedure te verrekenen op artikel 351/123-18 van de begroting 2018 
betreffende kosten voor het inrichten van examens van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. 
Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een looptijd van twee jaar. 
 

7. Varia 
- Er werden geen variapunten geformuleerd. 
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1. Mededelingen 
- Brief van Dhr. Luc Bauwens, Directeur Federale Directie Civiele Veiligheid, d.d. 23/01/2018 

betreffende het administratief toezicht van de door de Zoneraad in niet openbare zitting van 
24/11/2017 genomen besluiten : Dhr. Luc Bauwens neemt, namens de gouverneur, kennis zonder 
opmerkingen. 

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om punt 2 tot 8 van de niet-openbare zitting toe te lichten.  
Hierbij wordt een overzicht gegeven van alle aanwervingen en ontslagen sinds 2012. 
Hij verlaat de zitting na het geven van alle toelichtingen waarna de Zoneraad beraadslaagt. 
 

2. Eervol ontslag brandweerman-vrijwilliger – post Zottegem - goedkeuring  
Aan een brandweerman-vrijwilliger van de post Zottegem, wordt op zijn vraag eervol ontslag 
verleend uit zijn functie van brandweerman-vrijwilliger, met ingang van 1 februari 2018. 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. 
 

3. Toelating tot de aanwervingsstage van een stagiair-brandweerman-vrijwilliger – 
goedkeuring  
Een stagiair-brandweerman-vrijwilliger wordt toegelaten tot de aanwervingstage van stagiair-
brandweerman-vrijwilliger met ingang van 1 februari 2018.  
 

4. Toelating tot de bevorderingsstage van twee sergeant-vrijwilligers – goedkeuring  
Dit punt wordt uitgesteld.  

 

5. Aanstellen van een luitenant-vrijwilliger bij bevordering door verhoging in graad – 
goedkeuring  
Een adjudant-vrijwilliger wordt met ingang van 1 februari 2018 toegelaten tot de bevorderingsstage 
van zes maanden van luitenant-vrijwilliger. Een sergeant-vrijwilliger wordt in de 
bevorderingsreserve opgenomen. 

 

6. Advies van de zonecommandant inzake stilzwijgende vernieuwing van de  benoeming van 
operationeel vrijwilligerspersoneel – kennisgeving cfr. art. 51 van het KB van 19/04/2014 
betreffende het statuut van het operationeel personeel  
De Zoneraad neemt kennis van het advies van de zonecommandant inzake stilzwijgende 
vernieuwing van de benoeming van 57 operationele vrijwilligerspersoneelsleden voor een periode 
van 6 jaar. 
 

7. Tuchtprocedure korporaal-vrijwilliger  
De Zoneraad hoort een korporaal-vrijwilliger en spreekt vervolgens, na beraadslaging, de 
tuchtschorsing van 2 maand uit, met ingang binnen de zes maanden na de datum van de 
kennisgeving. 
 

8. Degradatie van graad kapitein-vrijwilliger naar luitenant-vrijwilliger - goedkeuring  
Dit punt wordt geschrapt. 
 

Niet openbare zitting 
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9. 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 2 maart 2018 om 14u30 in de brandweerkazerne van 
Zottegem.  

 

Oudenaarde, 26 januari 2018. 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 : 
 
2 maart 2018     14u30 Kazerne Zottegem  25 mei 2018   13u45 Kazerne Oudenaarde 
30 maart 2018   13u45  Kazerne Zottegem  29 juni 2018   13u45 Kazerne Oudenaarde 
27 april 2018     13u45 Kazerne Oudenaarde    
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ZONECOLLEGE  
REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN  

26 JANUARI 2018  
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 
Jenne De Potter, Kathleen Hutsebaut, Joris Nachtergaele, Luc Vander Meeren, Johan Van Tittelboom, 
Joop Verzele, Philippe Willequet : Raadsleden 
Peter De Vijlder, Zonecommandant - Majoor  
Christian Bral, Secretaris – Kolonel 

Verontschuldigd : Jozef Browaeys, Karen De Colfmacker, Lieven Latoir 
Afwezig :  

 
Agenda :   
 
1. Lijst met de beknopte omschrijving besluiten Zonecollege van 22/12/2017 – goedkeuring 

De lijst met de beknopte omschrijving van de genomen besluiten door het Zonecollege in zitting op 
22/12/2017 wordt goedgekeurd mits aanpassing van de locatie van de zitting van de Zoneraad en 
Zonecollege op 30 maart 2018 naar de kazerne van Zottegem.   
 

2. Mededelingen 
- geen 

 
Een administratief medewerkster dienst financiën vervoegt de zitting om de punten 3 tot 10 toe te lichten.  
Zij verlaat de zitting na het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
3. Collectieve betalingensbevelen – goedkeuring 

Het Zonecollege neemt kennis en geeft goedkeuring aan volgende lijsten van collectieve 
betalingsbevelen met datum 26/01/2018 : 

Lijst (nr.) Totaal lijst  Lijst (nr.) Totaal lijst 
2017/81 772.075,51 €  2017/88 - 
2017/82 25.372,52 €  2017/89 1.685,67 € 
2017/83 12.494,01 €  2017/90 14.581,33 € 
2017/84 28.639,64 €  2017/91 - 
2017/85 15.853,12 €  2017/92 10.103,56 € 
2017/86 3.288,77 €  2017/93 74.293,35 € 
2017/87 57.338,84 €    

 
Lijst (nr.) Totaal lijst    
2018/01 3.460,04 €    

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 
bestelbonnen : 

- dienstjaar 2017 : lijst met afdrukdatum 22/01/2018 met totaalbedrag van 75.744,60 € ; 
- dienstjaar 2018 : lijst met afdrukdatum 23/01/2018 met totaalbedrag van 7.280,84 €. 
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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 werden gemotiveerd toegelicht. 
 

5. Opmaak dwangbevelen herinneringslijst 2018/3 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 2018/3 voor een totaal bedrag van € 13.381,02 
incl. kosten, en verklaart deze uitvoerbaar, conform artikel 75§2 van de Wet van 15 mei betreffende 
de Civiele Veiligheid, aangevuld bij de Wet van 21 december 2013. 
 

6. Betwisting Goud Grondverzet B.V. vordering 2004835 dd. 20/07/2017     
Het Zonecollege beslist dat de betwisting van de factuur 2004835, op naam van Goud Grondverzet 
B.V., Weelweg 10E te 4414 AW Waarden, Nederland, omtrent een interventie betreffende technische 
interventie en redding - wateroverlast/pompen - algemeen ontvankelijk en gegrond is. 
 

7. Reinigen wegdek na vervuiling door dienstwagen Politie - vrijstelling conform artikel 2 van het 
retributiereglement - bespreking     
Het Zonecollege verleent vrijstelling van retributie voor tussenkomsten voor het reinigen van het 
wegdek na vervuiling door een dienstwagen van de Politie.  Deze afwijking zal conform artikel 2 van 
het retributiereglement ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de Zoneraad.  
 

De burgemeester van Zottegem verlaat de zitting. 
 

8. 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, en op voorstel van de 
verschillende brandweerposten binnen de Hulpverleningszone, de lijst vast van vaste leveranciers en 
personeelsleden die de goederen per leverancier mogen afhalen.  Dit besluit treedt in werking vanaf  
1 januari 2018 en vervangt het voorgaande besluit.  
 

9. Financiële planning 2018 - bespreking     
Het Zonecollege neemt akte en bespreekt de financiële planning met betrekking tot de jaarrekening 
2017, begrotingswijziging nr.1 2018 en opmaak begroting 2019. Fusiegemeenten moeten vóór  
1 november 2018 de gemeentelijke dotatie 2019 ingeschreven hebben in de uitgaven van de 
gemeentebegroting 2019. 
 

10. Belastingplicht hulpverleningszones - bijzonder verhoudingsgetal - bespreking. 
Het Zonecollege bespreekt gevolgen van de belastingplichtigheid van hulpverleningzones sinds 2017 
indien er sprake is van concurrentieverstoring volgens art. 6 van Wetboek BTW.  Hulpverleningzones 
worden belastingplichtig (al dan niet vrijgesteld) wanneer ze conform artikel 6, 2° lid handelingen 
stellen waarbij er potentiële concurrentieverstoring zou ontstaan.  Deze verstoring doet zich voor bij 
volgende interventies : verwijderen bijen- of wespennesten en reinigen en opruimen van oppervlaktes.  
De BTW is volledig aftrekbaar bij interventies die uitsluitend te maken hebben met het vernietigen 
van wespennesten of met reinigen van oppervlaktes (bijv. wespenpakken, reinigingsproducten, …). 
Alle andere interventies worden berekend met een bijzonder verhoudingsgetal.  Dit getal dient jaarlijks 
te worden herrekend aan de hand van de formule : aantal keer dat een voertuig uitrukt voor een BTW-
plichtige activiteit gedeeld door het aantal keer dat een voertuig uitrukt voor alle interventies 
(uitgezonderd ambulance). 
 

11. Aanpassing huishoudelijk reglement van het Zonecollege - elektronisch vergaderen – 
goedkeuring 
Het Zonecollege past het huishoudelijk reglement van het Zonecollege aan. De leden van het 
Zonecollege kunnen op afstand deelnemen aan de vergaderingen.  De leden van het Zonecollege die 
deelnemen aan vergaderingen op afstand worden beschouwd als aanwezig voor de naleving van de 
quorum- en meerderheidsvoorwaarden. 
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Een schriftelijke procedure kan in volgende gevallen gevolgd worden : 
-  gunningsbesluiten in uitvoering van besluiten van de Zoneraad waarbij de gunningswijze en de 

voorwaarden worden bepaald van opdrachten tot aanneming van werken, leveringen en  
diensten ; 

-  collectieve betalingsbevelen, register van bestelbonnen, opmaak van dwangbevelen voor het 
invorderen van niet-fiscale ontvangsten ; 

-  besluiten betreffende de uitgaven die door dringende en onvoorziene omstandigheden worden 
vereist. 

De oproeping voor een schriftelijke procedure geschiedt schriftelijk per e-mail.  De leden van het 
Zonecollege  antwoorden uiterlijk vijf kalenderdagen na het versturen van de schriftelijke vergadering. 
Het besluit wordt met meerderheid van stemmen van alle leden van het Zonecollege genomen.  
Wanneer niet alle leden van het Zonecollege tijdig een antwoord teruggestuurd hebben kan een tweede 
oproeping schriftelijk per e-mail verstuurd worden.  Het besluit van deze tweede oproeping wordt met 
meerderheid van stemmen van het Zonecollege genomen. 
 

12. Fusie van gemeenten - impact op de hulpverleningszones – bespreking 
Het Zonecollege bespreekt de impact van de fusie van gemeenten op de hulpverleningszones.  Elke 
gemeente kan, na een besluit van de gemeenteraad gevolgd door een advies van het Raadgevend 
Comité en goedkeuring door de Minister, altijd veranderen van zone.  Wanneer twee gemeenten binnen 
eenzelfde zone fuseren dan heeft dit weinig of geen impact, enkel de naam van de nieuwe 
fusiegemeente wordt aangepast.  Wanneer twee gemeenten in verschillende zones fuseren kan de 
categorie van de zone wijzigen, is een herberekening van de federale dotaties nodig, dient de 
overdracht van het materieel vastgelegd en valt de overdracht van onroerende goederen onder het 
fusiedecreet en desgevallend conform een politiek akkoord.  Wanneer twee zones fuseren zal de impact 
te vergelijken zijn met het moment van de brandweerhervorming in 2015, namelijk: nieuw 
ondernemingsnummer, mandaat zonecommandant, bijzondere rekenplichtige, zonesecretaris, 
nummerplaten wagenpark, aanvullende bepalingen operationeel personeel, enz. .    
 

De burgemeester van Herzele verlaat de zitting. 
 

13. E-mailprotocol en richtlijnen externe communicatie – bespreking 
Dit punt wordt uitgesteld. 

 
Het diensthoofd personeel vervoegt de zitting om de punten 14 tot 16 toe te lichten.  Hij verlaat de zitting 
na het geven van de toelichtingen waarna het Zonecollege beraadslaagt. 

 
14. Behoefte voor invulling functie contractueel administratief medewerker (C-niveau) – bespreking 

Behoefte voor invulling functie contractueel administratief medewerker (C-niveau) wordt besproken.  
Het Zonecollege gaat akkoord om de administratieve diensten te reorganiseren naar drie decentrale 
diensten. Tevens wordt goedkeuring gegeven om aan de Zoneraad goedkeuring te vragen voor 
aanwerving van één functie van contractueel administratief medewerker (C-niveau) voor een bepaalde 
duur. 
 

De burgemeester van Brakel verlaat de zitting. 
 

15. Muziekkorpsen binnen de posten – uniformen – bespreking 
Dit punt wordt uitgesteld. 
 

16. Vormingscentrum PAULO (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden) 
– facturatie dienstjaar 2017 – bespreking 
Het Zonecollege bespreekt de ontvangen facturen van het vormingscentrum PAULO dienstjaar 2017. 
Het Zonecollege beslist om na intern inhoudelijk nazicht binnen het budget 2017 een voorschot te 
betalen waarna het saldo na begrotingswijziging 2018 zal betaald worden.   

 
17. SAH samenwerking BVLAR en WAPI (Wallonie Picarde) – bespreking  

Het Zonecollege bespreekt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst inzake snelste en adequate 
hulpverlening tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de Hulpverleningszone Wallonie 
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Picarde.  Deze overeenkomst geldt enkel voor de interventies die door het hulpcentrum HC112 als een 
dringende tussenkomst worden gecatalogeerd, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 
november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de 
adequate middelen, met uitsluiting van dringende wespenverdelging. 
De duur van de overeenkomst en financiële bepalingen dienen nog onderhandeld worden met de 
Hulpverleningszone Wallonie Picarde.   

 
18. Personeelsfeest - gunning 

Het Zonecollege neemt akte van het gunningsvoorstel en stelt vast dat het voorstel buiten het budget 
ligt indien alle personeelsleden participeren.  Het Zonecollege stelt de gunning uit en verwacht een 
voorstel binnen het vooropgestelde budget.   

 
19. 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 2 maart 2018 om 14u30 in de brandweerkazerne van Zottegem. 

 

Oudenaarde, 26 januari 2018. 

 

De Secretaris, De Voorzitter, 
 
 
 
 
Christian Bral, Ing.-Kolonel Luc Dupont, Burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende zittingen Zoneraad en Zonecollege 2018 : 
 
2 maart 2018     14u30 Kazerne Zottegem  25 mei 2018   13u45 Kazerne Oudenaarde 
30 maart 2018   13u45  Kazerne Zottegem  29 juni 2018   13u45 Kazerne Oudenaarde 
27 april 2018     13u45 Kazerne Oudenaarde    

 
 


