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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
23 maart 2022

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 17 februari 2022

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 17 februari 2022 goed.

FINANCIËN

2. Vaststellen jaarrekening 2021

De zoneraad stelt de rekening 2021 vast. 

3. Goedkeuring begroting 2022 door de gouverneur - kennisname

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de begroting van het jaar 2022 door de 
gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

PERSONEEL

4. Vacantverklaring en vastlegging selectieprocedure vrijwillig ambulanciers niet 
brandweerman

De zoneraad verklaart 10 posities van vrijwillig hulpverlener-ambulancier niet brandweerman vacant.

De zoneraad geeft opdracht tot het publiceren van de vacature in bijlage. 

• Op de website van de hulpverleningszone

• Op de website van de algemene directie civiele veiligheid

• Op de website van de VDAB

• Via de communicatieambtenaren van de verschillende gemeenten in de zone

• Kandidaten dienen hun kandidatuur te richten aan de voorzitter van de zoneraad ten laatste 
op 2 mei 2022.

 

Het vergelijkend examen zal georganiseerd worden in functie van het aantal ingediende 
kandidaturen.
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BESLOTEN

ALGEMEEN BELEID

5. Samenstelling zonecollege

De zoneraad besluit het zonecollege als volgt samen te stellen:

• leden: burgemeesters van de gemeenten:

o Patrick Hoste, wnd. burgemeester Aalter

o Luc Vandevelde, burgemeester Eeklo

o Pieter Claeys, burgemeester Kaprijke

o Koenraad De Ceuninck, burgemeester Maldegem

o Franki Van De Moere, burgemeester Sint-Laureins

• de zonecommandant (geen stemrecht)

• de zonesecretaris (geen stemrecht)

PERSONEEL

6. Toelating tot de bevorderingsstage in de graad van luitenant (vrijwilligerskader)

De persoon in kwestie wordt toegelaten tot de bevorderingsstage in de graad van luitenant met 
ingang vanaf 1 april 2022 t.e.m. 31 oktober 2022.

7. Toelating tot mobiliteitsstage brandweerman, post Kaprijke

De brandweerman in kwestie wordt toegelaten tot de mobiliteitsstage in post Kaprijke.

De mobiliteitsstage gaat in vanaf 19 april 2022 voor de duur van 3 maanden.

8. Verlenging benoeming vrijwillig brandweerpersoneel - kennisname

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

9. Verlenging benoeming vrijwillig ambulancepersoneel dat geen brandweerman is - 
kennisname

De zoneraad neemt kennis van de verlenging van de benoemingen van het vrijwillig 
ambulancepersoneel.

10. Aanvraag eervol ontslag vrijwillig luitenant, verlenen eretitel en toekennen 
erkentelijkheidspremie, post Eeklo

De zoneraad verleent eervol ontslag aan de vrijwillig luitenant in kwestie, post Eeklo, met ingang 
vanaf 1 april 2022.

Aan de persoon in kwestie wordt de eretitel van vrijwillig luitenant verleend.

Een jaarlijkse erkentelijkheidspremie volgens het geldelijk statuut van stad Eeklo wordt uitbetaald 
aan de persoon in kwestie vanaf 1 juli 2027.

11. Vrijwillig ontslag korporaal, post Kaprijke

De zoneraad gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van de korporaal in kwestie, post Kaprijke met 
ingang vanaf 1 april 2022.
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12. Aanvraag ouderschapsverlof administratief personeelslid

De zoneraad kent 1/10 ouderschapsverlof toe aan de persoon in kwestie met ingang vanaf 1 mei 
2022 tot en met 31 december 2023.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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