
Pagina 1 van 2

BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
21 april 2021

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 24 maart 2021

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 24 maart 2021 goed.

2. Samenwerkingsovereenkomst AGS Zone Centrum - HVZ Meetjesland

De zoneraad geeft goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Zone Centrum en HVZ 
Meetjesland tot opzetting van een bovenzonale AGS-permanentie in Oost-Vlaanderen.

BESLOTEN

PERSONEEL

3. Benoeming vrijwillig hulpverlener-ambulancier, post Aalter

De persoon in kwestie wordt met ingang van 1 april 2021 benoemd als vrijwillig hulpverlener-
ambulancier bij Hulpverleningszone Meetjesland voor de duur van zes jaar.

4. Benoeming vrijwillig hulpverlener-ambulancier, post Eeklo

De persoon in kwestie wordt met ingang van 1 april 2021 benoemd als vrijwillig hulpverlener-
ambulancier bij Hulpverleningszone Meetjesland voor de duur van zes jaar.

5. Toelating tot de aanwervingsstage vrijwillig stagiair brandweerman, post Kaprijke

De zoneraad laat de persoon in kwestie toe tot de aanwervingsstage van vrijwillig stagiair 
brandweerman met ingang van 1 mei 2021.

6. Aanvraag verlenging opschorting benoeming vrijwillig sergeant, post Aalter

De zoneraad keurt de aanvraag tot verlenging van de opschorting van de benoeming van de sergeant 
in kwestie goed voor een periode van 6 maanden, van 1 juni 2021 tot en met 30 november 2021.

7. Aanvraag ouderschapsverlof administratief personeelslid

De zoneraad kent voltijds ouderschapsverlof toe aan de persoon in kwestie voor de periode van 21 
juni 2021 tot en met 4 juli 2021.

8. Aanvraag schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - goedkeuring

De zoneraad neemt kennis van de besluiten van Fedris, naar aanleiding van de aanvraag tot 
schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.

9. Aanvraag schadeloosstelling wegens een beroepsziekte - goedkeuring

Artikel 1 - Het zonecollege neemt kennis van de besluiten van Fedris, naar aanleiding van de 
aanvraag tot schadeloosstelling wegens een beroepsziekte.
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10. Aanvraag eervol ontslag, verlenen eretitel en toekennen erkentelijkheidspremie, 
brandweerman post Aalter

– De zoneraad verleent eervol ontslag aan vrijwillig brandweerman in kwestie, post Aalter, met 
ingang vanaf 1 mei 2021.

– Aan de persoon in kwestie wordt de eretitel van vrijwillig brandweerman verleend.

– Een erkentelijkheidspremie, volgens de modaliteiten bepaalt in het contract van de 
groepsverzekering met AG Insurance, toe te kennen aan de persoon in kwestie.

11. Vrijwillig ontslag vrijwillig hulpverlener-ambulancier, post Maldegem

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

De zoneraad bevestigt dat de bepalingen inzake de openbaarheid, bedoeld in artikel 43 van de Wet 
van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, werden nageleefd.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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