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BESLUITEN VAN DE ZONERAAD MEETJESLAND VAN 

19 december 2018 

 

OPEN ZITTING 

ALGEMEEN BELEID 

1 Goedkeuren verslag vorige zitting 28 november 2018 

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 28 november 2018 
goed. 
 

2 Overeenkomst aansluiting brandweerposten Nevele, Waarschoot en 
Zomergem HVZ Centrum 
De zoneraad gaat akkoord met de overeenkomst naar aanleiding van de aansluiting 
van brandweerposten Nevele, Waarschoot en Zomergem bij HVZ Centrum. 

FINANCIËN 

3 PAULO Bijdrageregeling 2018 
- De zoneraad geeft goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
provincie Oost-Vlaanderen en Hulpverleningszone Meetjesland voor 2018; 
- De zoneraad geeft het mandaat aan de voorzitter en de zonecommandant om de 
overeenkomst formeel te ondertekenen. 

 
LOGISTIEK 

4 Lijst overgedragen goederen HVZ Centrum met ingang vanaf 1 januari 2019 
- De zoneraad neemt kennis van de inventaris van de roerende goederen. 
- De zoneraad geeft goedkeuring aan de bijzonder rekenplichtige om de inventaris 
roerende goederen formeel te ondertekenen. 

 
PERSONEEL 

5 Vormingsreglement 
De zoneraad keurt het zonaal vormingsreglement van de hulpverleningszone 
Meetjesland, dat van toepassing is op alle operationele en administratieve 
personeelsleden van de hulpverleningszone Meetjesland, goed. 
 

BESLOTEN ZITTING 

PERSONEEL 

6 Permanente vacantverklaring voor de aanwerving van het personeel van het 
basiskader – vrijwillig personeel 
De zoneraad gaat akkoord met het permanent vacant verklaren van de functie 
brandweerman vrijwilliger in 4 aanwervingsstromen met ingang vanaf 1 januari 2019 
tot en met 31 december 2019. 
 

7 Aanwerving vrijwillig stagiair-brandweermannen 
De zoneraad gaat akkoord met de toelating van 5 kandidaten tot de 
aanwervingsstage voor de functie van vrijwillig brandweerman met ingang vanaf 1 
januari 2019. 
 

8 Definitieve benoeming beroepsluitenant via professionalisering in dezelfde zone 
De zoneraad gaat akkoord om de persoon in kwestie met terugwerkende kracht vanaf 
1 juni 2018 definitief te benoemen als beroepsluitenant bij Hulpverleningszone 
Meetjesland.  
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9 Bevordering 20 korporaal vrijwilligers 
De zoneraad beslist om de 20 geslaagde kandidaten te bevorderen tot korporaal 
vrijwilliger met ingang vanaf 1 januari 2019. 
 

10 Vrijwillig ontslag dispatcher, niveau C – 38/38 
De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van een dispatcher (niv.C). De 
arbeidsovereenkomst wordt met ingang vanaf 31 december 2018 beëindigd. 

 
11 Vrijwillig ontslag korporaal, post Maldegem 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de korporaal in kwestie, post 
Maldegem met ingang vanaf 1 januari 2019. 

 
12 Vrijwillig ontslag brandweerman, post Maldegem 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de brandweerman in kwestie, 
post Maldegem met ingang vanaf 1 januari 2019. 

 
13 Vrijwillig ontslag brandweerman, post Aalter 

De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de brandweerman in kwestie, 
post Aalter met ingang vanaf 1 januari 2019. 

 
14 Ambtshalve eervol ontslag en verlenen eretitel brandweerman, post Eeklo 

De zoneraad verleent eervol ontslag aan vrijwillig brandweerman in kwestie, post Eeklo 
met ingang van 1 januari 2019. 
Aan de brandweerman in kwestie wordt de eretitel van vrijwillig brandweerman 
verleend. 

 
 

 

Namens de zoneraad Meetjesland: 

 

 

De secretaris,       De voorzitter, 

Nele CLAES       burgemeester Filip GIJSSELS 
        


