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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
24 maart 2021

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 17 februari 2021

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 17 februari 2021 goed.

2. Stem in Brussel

- De Zoneraad keurt volgend voorstel van Netwerk Brandweer goed:

 Wij gaan zeker in op het voorstel van de minister voor regelmatig overleg maar dit is een 
tussentijdse oplossing. We blijven vragende partij voor een wettelijk verankerde 
vertegenwoordiging zodat onze samenwerking niet steeds afhankelijk is van de aantreding 
van een nieuwe regering.

 Wij vragen dat de financiële middelen voor een detachering gaan naar Netwerk Brandweer 
en ReZonWal. Met deze middelen garanderen wij, via onze inhoudelijke expertengroepen, 
gedragen adviezen, gebaseerd op de vakkennis van de experten uit alle hulpverleningszones.

 Er wordt een SPOC aangeduid voor elk van de organisaties (Netwerk Brandweer en 
ReZonWal).

 Samen met het kabinet en de FOD IBZ werken we een meerjarenplan/visie uit en zetten deze 
om in een concreet meerjarenplan. Enerzijds wordt daarin een stappenplan uitgewerkt over 
hoe de vertegenwoordiging wettelijk verankerd kan worden, welke tussenstappen er nodig 
zullen zijn en wanneer deze moeten genomen worden. Anderzijds wordt in dit 
meerjarenplan bepaald aan welke doelstellingen er deze legislatuur zal gewerkt worden. 
Deze doelstellingen behelzen de uitvoering van de beleidsnota van de minister van 
Binnenlandse Zaken en de memoranda van Netwerk Brandweer en ReZonWal.

- De leden van de zoneraad engageren zich om samen met Netwerk Brandweer de minister te 
overtuigen van dit voorstel.

FINANCIËN

3. Vaststellen jaarrekening 2020

De zoneraad stelt de rekening 2020 vast.

4. Goedkeuring begroting 2021 door de gouverneur – kennisgeving

De zoneraad neemt kennis van de in bijlage gevoegde goedkeuring van de begroting van het jaar 
2021 door de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.
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BESLOTEN

PERSONEEL

5. Aanvraag verlenging opschorting benoeming vrijwillig brandweerman, post Aalter

De zoneraad keurt de aanvraag tot verlenging van de opschorting van de benoeming van 
brandweerman in kwestie goed voor een periode van 6 maanden, van 1 mei 2021 tot en met 31 
oktober 2021.

6. Vrijwillig ontslag vrijwillig stagiair hulpverlener-ambulancier, post Maldegem

De zoneraad gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijwillig stagiair hulpverlener-ambulancier in 
kwestie, post Maldegem met ingang vanaf 1 april 2021.

7. Rectificatie zoneraadsbesluit van 17 februari 2021 'Aanvraag ouderschapsverlof 
beroepssergeant'

-De zoneraad gaat akkoord met het voorstel tot wijziging van het agendapunt 'Aanvraag 
ouderschapsverlof beroepssergeant' van de zoneraad van 17 februari 2021.

- De zoneraad kent ouderschapsverlof toe aan sgt. in kwestie met onderbreking van 1/5de, telkens 
op vrijdag, vanaf 1 april 2021 gedurende 20 maanden.

- De opt-outovereenkomst wordt voor de duur van het ouderschapsverlof geschorst.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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