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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
19 mei 2021

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 21 april 2021

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 21 april 2021 goed.

BESLOTEN

PERSONEEL

2. Aanstelling polyvalent medewerker, niv. C en aanleg werfreserve

– De zoneraad neemt kennis van het eindproces-verbaal van de selectiecommissie van 24 april 2021 
van de selectieprocedure van polyvalent medewerker.
- De persoon in kwestie wordt aangesteld als polyvalent medewerker, niveau C, in contractueel 
dienstverband voor 38/38 voor een onbepaalde duur. De effectieve datum van indiensttreding werd 
in onderling overleg vastgelegd op 1 september 2021 mede gelet op de opzegtermijn van de 
kandidaat.
- Twee personen worden opgenomen in de werfreserve voor de functie van polyvalent medewerker 
ingaande op 19 mei 2021 en geldig voor een termijn van 1 jaar.

3. Benoeming vrijwillig hulpverlener-ambulancier, post Aalter

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

4. Aanvraag opschorting benoeming vrijwillig brandweerman, post Eeklo

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

5. Aanvraag verlenging opschorting benoeming vrijwillig brandweerman, post Eeklo

De zoneraad keurt de aanvraag tot verlenging van de opschorting van de benoeming van vrijwillig 
brandweerman in kwestie  goed voor een periode van 6 maanden, van 1 juni 2021 tot en met 30 
november 2021.
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6. Voorstel goedkeuring vakantieverlof zonecommandant

- Aan de zonecommandant wordt verlof toegekend in de hierna volgende periodes:

 van 2 augustus 2021 tot en met 12 augustus 2021

- De postoverste van Kaprijke wordt aangeduid als afgevaardigde van de zonecommandant om de 
bevoegdheden van de zonecommandant over te nemen in de bovenvermelde periode.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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