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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
17 augustus 2022

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 22 juni 2022 en 29 juli 2022

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 22 juni 2022 en 29 juli 2022 goed.

FINANCIËN

2. Goedkeuring jaarrekening 2021 door de gouverneur – kennisgeving

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar 2021 door de 
gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

3. Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 2022 door de gouverneur – kennisgeving

De zoneraad neemt kennis van de in bijlage gevoegde goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 
van het jaar 2022 door de gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen.

BESLOTEN

PERSONEEL

4. Toelating tot mobiliteitsstage brandweerman, post Aalter

Brandweerman in kwestie wordt toegelaten tot de mobiliteitsstage in post Aalter.

De mobiliteitsstage gaat in vanaf 1 september 2022 voor de duur van 3 maanden.

5. Benoeming vrijwillig brandweerman, post Kaprijke

De persoon in kwestie wordt met ingang van 19 april 2022 benoemd als vrijwillig brandweerman bij 
hulpverleningszone Meetjesland voor de duur van 6 jaar.

6. Aanvraag opschorting benoeming voor kortere periode dan 6 maanden brandweerman, 
post Eeklo

De zoneraad beslist de benoeming van brandweerman in kwestie op te schorten voor een periode 
korter dan zes maanden, namelijk van 1 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022.

7. Vrijwillig ontslag vrijwillig stagiair hulpverlener-ambulancier, post Eeklo

De zoneraad gaat akkoord met het ontslag van vrijwillig stagiair hulpverlener-ambulancier in kwestie, 
post Eeklo met ingang vanaf 1 september 2022.
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8. Beëindiging van de stageperiode zonder benoeming vrijwillig stagiair hulpverlener-
ambulancier, post Eeklo

De zoneraad gaat akkoord met de beëindiging van de stageperiode zonder benoeming van vrijwillig 
stagiair hulpverlener-ambulancier in kwestie, post Eeklo met ingang vanaf 1 september 2022.

9. Aanvraag eervol ontslag, verlenen eretitel en toekennen erkentelijkheidspremie, 
brandweerman post Eeklo

De zoneraad verleent eervol ontslag aan vrijwillig brandweerman in kwestie, post Eeklo, met ingang 
vanaf 1 september 2022.

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

Een jaarlijkse erkentelijkheidspremie volgens het geldelijk statuut van stad Eeklo wordt uitbetaald 
aan de persoon in kwestie vanaf 1 september 2026.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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