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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
22 juni 2022

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 18 mei 2022

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 18 mei 2022 goed.

LOGISTIEK

2. Aankoop interventiekledij - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen 
firma's

- Het bestek met nr. 2022-02 en de raming voor de opdracht “Aankoop interventiekledij”, opgesteld 
door de Hulpverleningszone Meetjesland worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt 
€ 138.890,00, excl. btw, of € 168.056,90, incl. 21% btw.

- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

- Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking:
- Deva Belgium, Oudenaardebaan 62 bus 7 te 9690 Kluisbergen;
- Peeters - Lambrechts (PL-Safety), Pedro Colomalaan 3 te 2880 Bornem;
- Vandeputte nv, Binnensteenweg 160 te 2530 Boechout.

- De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 17 augustus 2022 om 15.00 uur.

PERSONEEL

3. Toetreding tot OFP Prolocus - tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden

- De zoneraad neemt kennis en stemt in met

• de beheersovereenkomst en het financieringsplan (algemeen luik en luik VVSG) via de 
toetredingsakte van OFP Prolocus;

• het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement MIPS.

- De zoneraad neemt kennis van de verklaring inzake beleggingsbeginselen (SIP) (algemeen luik en 
luik VVSG) en de statuten. 

- De zoneraad stemt in om met ingang van 1 januari 2023 toe te treden tot OFP Prolocus 
(Afzonderlijk vermogen VVSG) en hiertoe onverwijld een verzoek tot aanvaarding als lid van de 
Algemene Vergadering te richten tot OFP Prolocus.
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- De zoneraad stemt in met het feit dat de door het financieringsplan verschuldigde bijdragen en de 
kosten voor het functioneren van OFP Prolocus zullen worden geïnd door de RSZ in naam en voor 
rekening van OFP Prolocus.

- De pensioentoezegging bedraagt 3% van het pensioengevend loon.

- De heer Pieter Claeys wordt afgevaardigd als vertegenwoordiger in de algemene vergadering van 
OFP Prolocus. 

 - De voorzitter van de zoneraad wordt gemachtigd om de noodzakelijke vervolgstappen te nemen 
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.

BESLOTEN

PERSONEEL

4. Toelating tot de professionaliseringsstage beroepssergeant via professionalisering in 
dezelfde zone, post Maldegem

– De zoneraad neemt kennis van het eindproces-verbaal van de selectiecommissie van 8 juni 2022 
van de selectieprocedure van beroepssergeant via professionalisering in dezelfde zone, post 
Maldegem.
- De zoneraad verleent toestemming aan de geselecteerde kandidaat om de 
professionaliseringsstage aan te vatten op 1 september 2022. De professionaliseringsstage duurt 6 
maanden.

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 juli 2022.

6. Toelating tot de aanwervingsstage vrijwillig brandweerman, post Kaprijke

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

7. 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 juli 2022.

8. Aanwerving vrijwillig stagiair hulpverlener-ambulancier niet brandweer

- De zoneraad neemt kennis van het proces-verbaal van het mondeling interview van de 
selectieprocedure voor de functies van vrijwillig hulpverlener-ambulancier niet brandweer. 

- De zoneraad laat 3 personen toe tot de aanwervingsstage voor de functie van vrijwillig stagiair 
ambulancier niet-brandweerman met ingang van 1 juli 2022.



Pagina 3 van 3

9. Verlenging bevorderingsstage vrijwillig sergeant, post Aalter

De bevorderingsstage wordt met 6 maanden verlengd, tot en met 30 november 2022.

10. Consolidatie arbeidsongeval beroepssergeant, post Aalter

De consolidatie van het arbeidsongeval van 18/02/2022 overkomen aan beroepssergeant van post 
Aalter wordt verdaagd naar de volgende zitting wegens het ontbreken van het genezingsattest van 
Medex.

11. 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 juli 2022.

- 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.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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