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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
23 september 2021

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 19 augustus 2021

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 19 augustus 2021 goed.

FINANCIËN

2. Goedkeuring jaarrekening 2020 door de gouverneur - kennisgeving

De zoneraad neemt kennis van de in bijlage gevoegde goedkeuring van de jaarrekening van het 
boekjaar 2020 door de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

3. Vaststellen begrotingswijzing nr. 1 voor het dienstjaar 2021

De zoneraad stelt de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2021, zoals vastgesteld in bijlage, 
vast.

PERSONEEL

4. Vacantverklaring van twee functies in de graad van luitenant via bevordering 
(vrijwilligerskader), posten Aalter en Maldegem

De zoneraad beslist de volgende te begeven betrekkingen van luitenant in het vrijwilligerskader van 
de HVZ Meetjesland bij bevordering door verhoging in graad vacant te verklaren:

• post Aalter: 
            - één functie van luitenant

• post Maldegem: 
            - één functie van luitenant
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BESLOTEN

PERSONEEL

5. Nominatieve aanduiding van de samenstelling van de selectiecommissie voor de 
bevorderingsprocedure luitenant (vrijwilligerskader), posten Aalter en Maldegem

De zoneraad gaat akkoord met de samenstelling van de selectiecommissie gelast met het afnemen 
van de bevorderingsproef in de graad van luitenant.

6. 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 oktober 2021. 

7. Aanvraag opschorting benoeming vrijwillig luitenant, post Eeklo

De zoneraad keurt de aanvraag tot opschorting van de benoeming van vrijwillig luitenant in kwestie 
goed voor een periode van 6 maanden, van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022.

8. Vrijwillig ontslag vrijwillig hulpverlener-ambulancier, post Aalter

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

9. Aanvraag ouderschapsverlof administratief personeelslid

De zoneraad kent 1/10 ouderschapsverlof toe aan het administratief personeelslid met ingang vanaf 
6 oktober 2021.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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