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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
21 september 2022

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 17 augustus 2022

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

2. Meerjarenbeleidsplan 2021-2025 - Aanpassing 2022

De zoneraad gaat akkoord met de aanpassing 2022 betreffende het meerjarenbeleidsplan 2021-
2025.

FINANCIËN

3. Vaststellen begrotingswijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2022

De zoneraad stelt de begrotingswijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2022, zoals vastgesteld in bijlage, 
vast.

4. Toetreding Veneco

De zoneraad beslist:

• Dat met ingang van 01-01-2023 Hulpverleningszone Meetjesland toetreedt tot de 
intergemeentelijke vereniging Veneco, gevestigd te 9070 Destelbergen, Panhuisstraat 1, en 
de bij deze beslissing gevoegde en als dusdanig hiervan deel uitmakende statuten goed te 
keuren.

• Het toetredingskapitaal voor Hulpverleningszone Meetjesland bestaat uit een geplaatst 
kapitaal van 1 aandeel met een nominale waarde van vijfentwintig euro (€ 25,00).

LOGISTIEK

5. Inrichting signalisatiewagen - goedkeuring lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te 
nodigen firma's

- Het bestek met nr. 2022-04 en de raming voor de opdracht “Inrichting signalisatiewagen”, 
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 € 35.000, excl. btw, of € 42.350,00, 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:
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- Vanassche FFE, Brugsesteenweg 2-4 te 8531 Hulste;
- Fire Technics, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende;
- AB Technics, Antwerpsesteenweg 115 te 2390 Malle.
- De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 18 oktober 2022 om 14.30 uur.

BESLOTEN

PERSONEEL

6. Consolidatie arbeidsongeval beroepssergeant, post Aalter

- Het arbeidsongeval van 18/02/2022  overkomen aan beroepsbrandweerman van post Aalter is 
geconsolideerd op 22/06/2022 zonder blijvende arbeidsongeschiktheid. Er wordt geen rente voor 
blijvende invaliditeit weerhouden.

- De datum waarop deze beslissing aan het slachtoffer per aangetekende brief gericht wordt, is de 
startdatum van de herzieningstermijn van 3 jaar. De termijn binnen dewelke betrokkene een 
verergeringsaanvraag kan indienen (per aangetekende brief).

- De datum waarop de huidige beslissing via aangetekende brief kenbaar wordt gemaakt aan het 
slachtoffer is de startdatum voor de herzieningstermijn van drie jaar zoals voorzien in artikel 20 van 
de wet van 3 juli 1967; Dit is de termijn binnen dewelke het slachtoffer de huidige beslissing kan 
aanvechten voor de zaak aanhangig te maken voor de bevoegde arbeidsrechtbank van zijn 
woonplaats, hetzij via dagvaarding, hetzij via verzoekschrift.

7. Benoeming vrijwillig hulpverlener-ambulancier, post Eeklo

De persoon in kwestie wordt met ingang van 1 juli 2022 benoemd als vrijwillig hulpverlener-
ambulancier bij Hulpverleningszone Meetjesland voor de duur van zes jaar.

8. Kennisname interne mobiliteit vrijwillig ambulancier

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

9. Aanvraag opschorting benoeming vrijwillig brandweerman, post Eeklo

De zoneraad keurt de aanvraag tot opschorting van de benoeming van vrijwillig brandweerman in 
kwestie goed voor een periode van 6 maanden, van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

10. Vrijwillig ontslag stagiair brandweerman, post Maldegem

De zoneraad gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijwillig stagiair brandweerman in kwestie 
post Maldegem met ingang vanaf 1 oktober 2022.

11. Aanvraag eervol ontslag, verlenen eretitel en toekennen erkentelijkheidspremie, adjudant 
post Eeklo

– De zoneraad verleent eervol ontslag aan vrijwillig adjudant, post Eeklo, met ingang vanaf 1 oktober 
2022.

- Aan de persoon in kwestie wordt de eretitel van vrijwillig adjudant verleend.

- Een jaarlijkse erkentelijkheidspremie volgens het geldelijk statuut van stad Eeklo wordt uitbetaald 
aan de persoon in kwestie vanaf eind 2022.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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