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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
16 december 2020

Corona-maatregel
Conform de FAQ CORONAVIRUS COVID-19 van FOD Binnenlandse Zaken namen de leden van de 
zoneraad op afstand deel aan de vergadering. Gelet op de huidige uitzonderlijke omstandigheden en 
het principe van “social distancing”, werd de garantie van de openbaarheid van de zitting via een 
technische mogelijkheid (Cisco Webex Meetings) verzekerd.

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 18 november 2020

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 18 november 2020 goed.

FINANCIËN

2. Goedkeuring begrotingswijziging nr. 3-4 2020 door de gouverneur - kennisgeving

Artikel 1 – De zoneraad neemt kennis van de in bijlage gevoegde goedkeuring van de 
begrotingswijziging nr. 3-4 van het jaar 2020 door de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

3. Samenwerkingsovereenkomst Paulo 2020

– De zoneraad neemt akte van de samenwerkingsovereenkomst PAULO 2020.

– De zoneraad gaat akkoord met de nieuwe tarieven en de ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst betreffende de opleidingen die Paulo-Brandweeropleiding verstrekt.

PERSONEEL

4. Thematische inspectie oefenbeleid FOD BiZa

De zoneraad neemt kennis van het verslag betreffende de thematische inspectie van het oefenbeleid 
uitgevoerd door de brandweerinspectie ressorterend onder FOD Binnenlandse Zaken.
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5. Permanente vacantverklaring voor de aanwerving van het personeel van het basiskader – 
vrijwillig personeel

Artikel 1 - De zoneraad gaat akkoord met het permanent vacant verklaren van de functie 
brandweerman vrijwilliger in 2 aanwervingsstromen met ingang vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 
december 2021.

Artikel 2 - Onderstaande plaatsen in de graad van vrijwillig brandweerman worden vacant verklaard:

 Post Aalter:

o 5 functies van brandweerman

 Post Eeklo:

o 5 functies van brandweerman

 Post Kaprijke:

o 5 functies van brandweerman

 Post Maldegem:

o 5 functies van brandweerman

6. Huishoudelijk reglement voor het Bureau van de vrijwilligers

De zoneraad legt het huishoudelijk reglement voor het bureau van de vrijwilligers vast.

BESLOTEN

PERSONEEL

7. Verlenging benoeming brandweervrijwilligers

De zoneraad neemt kennis van de verlenging van de benoemingen van de brandweervrijwilligers.

8. Pensioenaanvraag contractueel dispatcher

De zoneraad gaat akkoord met de pensioenaanvraag van de contractueel dispatcher in kwestie met 
ingang vanaf 1 januari 2021.

OPENBAAR

PERSONEEL

9. Vacantverklaring en vastlegging selectieprocedure polyvalent medewerker niv. C

- De zoneraad verklaart één functie van polyvalent medewerker in het administratief en logistiek 
kader van de HVZ Meetjesland bij aanwerving vacant en legt de uiterste datum voor de 
kandidatuurstelling vast op 31 januari 2021.
- De zoneraad gaat akkoord met de organisatie en wettelijke bepalingen van de selectieprocedure 
van polyvalent medewerker en neemt kennis van de timing, inhoud en bekendmaking van de 
procedure.
- De zoneraad keurt de aanleg van een wervingsreserve voor 1 jaar goed.
- De zoneraad keurt de opstart van de selectieprocedure van polyvalent medewerker voor het 
administratief en logistiek kader goed. 
- De selectiecommissie is belast met het afnemen van de selectieproeven.
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10. Nominatieve aanduiding van de samenstelling van de selectiecommissie voor de 
aanwerving van een polyvalent medewerker, niveau C

- De zoneraad gaat akkoord om de selectiecommissie gelast met het afnemen van het 
aanwervingsexamen van polyvalent medewerker als volgt samen te stellen:

 Lt. Michel Dauwe (verantwoordelijke operaties en VTO), als voorzitter;

 Johny Verfaillie (directeur HC 112-centrale West-Vlaanderen en brandweerofficier), als lid;

 Martine Nieuwenhuyse (personeelsdeskundige gemeente Maldegem), als lid

 Nele Claes (zonesecretaris), als secretaris-verslaggever, zonder stemrecht

- De praktische organisatie van de aanwervingsexamens wordt geregeld door de selectiecommissie.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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