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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
18 mei 2022

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 20 april 2022

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 20 april 2022 goed.

FINANCIËN

2. Vaststellen begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2022

De zoneraad stelt de begrotingswijziging nr. 1 voor het dienstjaar 2022, zoals vastgesteld in bijlage, 
vast.

3. Retributiereglement

- De zoneraad keurt de aanpassing van het retributiereglement goed betreffende de opmerking van 
de dienst Toezicht van FOD BiZa, zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van deze 
beslissing.

- De datum van inwerkingtreding is 1 juli 2022.

BESLOTEN

PERSONEEL

4. Beoordeling ingediende kandidaturen voor de functie van vrijwillig hulpverlener-
ambulancier niet brandweer

- De zoneraad neemt kennis van de 8 kandidaatstellingen die binnen de inschrijvingstermijn (uiterlijk 
2 mei 2022) werden ingediend voor deelneming aan de aanwervingsprocedure voor vrijwillig 
hulpverlener-ambulancier niet brandweer:

- De kandidaturen van de 8 personen die niet voldoen aan de woonplaatsverplichting, worden 
geweigerd

5. Toelating tot de aanwervingsstage vrijwillig brandweerman, post Eeklo

De zoneraad laat de persoon in kwestie toe tot de aanwervingsstage van vrijwillig brandweerman 
met ingang van 1 juni 2022.

6. Toelating tot de aanwervingsstage vrijwillig brandweerman, post Maldegem

De zoneraad laat de persoon in kwestie toe tot de aanwervingsstage van vrijwillig brandweerman 
met ingang van 1 juni 2022.
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7. Benoeming brandweerman in het vrijwilligerskader, post Aalter

De persoon in kwestie wordt met terugwerkende kracht met ingang van 1 april 2022 benoemd als 
vrijwillig brandweerman bij hulpverleningszone Meetjesland voor de duur van 6 jaar.

8. Kennisname interne mobiliteit vrijwillig brandweerman

De zoneraad neemt akte dat vrijwillig brandweerman in kwestie gemobiliseerd wordt binnen zone 
Meetjesland van post Aalter naar post Eeklo vanaf 1 april 2022.

9. Kennisname interne mobiliteit vrijwillig ambulancier

De zoneraad neemt akte dat vrijwillig ambulancier in kwestie gemobiliseerd wordt binnen zone 
Meetjesland van post Eeklo naar post Maldegem vanaf 1 mei 2022.

10. 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 2022 tot en met 30 
november 2022.

11. Ambtshalve eervol ontslag, verlenen eretitel en toekennen erkentelijkheidspremie, 
vrijwillig korporaal post Kaprijke

– De zoneraad verleent eervol ontslag aan vrijwillig korporaal, post Kaprijke, met ingang vanaf 1 juni 
2022.

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

– Een erkentelijkheidspremie van €800 (€25 x 32 jaar), te indexeren met de aanvangsindex van de 
maand september 1989, toe.

12. Vrijwillig ontslag hulpverlener-ambulancier, post Aalter

De zoneraad gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van hulpverlener-ambulancier in kwestie, post 
Aalter met ingang vanaf 1 juni 2022.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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