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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
19 oktober 2022

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 21 september 2022

De zoneraad keurt het verslag van de zitting van de zoneraad van 21 september 2022 goed.

FINANCIËN

2. Vaststellen begroting voor het dienstjaar 2023

– De zoneraad stelt de begroting voor het dienstjaar 2023 vast.

3. Vaststellen dotatie 2023 per gemeente

– De zoneraad stelt de dotatie gewone dienst voor de begroting 2023 vast. Deze bedraagt 
3.016.984,98 euro. 

– De dotatie voor de gewone dienst per gemeente op basis van de zonale verdeelsleutel:

– De zoneraad stelt de dotatie buitengewone dienst voor de begroting 2023 vast. Deze bedraagt 
78.571,21 euro.

- De dotatie voor de buitengewone dienst per gemeente op basis van de zonale verdeelsleutel:



Pagina 2 van 3

LOGISTIEK

4. Levering van een rust, keuken- en sanitaircontainer op slede  - goedkeuring 
lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's

- Het bestek met nr. 2022-05 van 22 september 2022 en de raming voor de opdracht “Levering van 
een rust, keuken- en sanitaircontainer op slede ”, 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 € 40.000,00, excl. btw, of € 48.400,00, 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:

• Real nv, Kluizenhof 25 te 9170 Sint-Gillis-Waas;
• Mechanic international, z. 5 Mollem 16-B te 1730 Mollem;
• ANG nv, Industriezone ROK 52 Pont West 102 te 9600 Ronse.

- De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 16 november 2022 om 11.00 uur.

PERSONEEL

5. Vacantverklaring voor de aanwerving van het personeel van het basiskader – vrijwillig 
personeel

- De zoneraad verklaart 20 functies in de graad van vrijwillig brandweerman vacant:

• Post Aalter:

o 5 functies van brandweerman

• Post Eeklo:

o 5 functies van brandweerman

• Post Kaprijke:

o 5 functies van brandweerman

• Post Maldegem:

o 5 functies van brandweerman

- Kandidaten dienen hun kandidatuur te rechten aan de voorzitter van de zoneraad ten laatste op 31 
december 2022.
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BESLOTEN

PERSONEEL

6. Benoeming brandweerman in het vrijwilligerskader, post Aalter

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

7. Benoeming brandweerman in het vrijwilligerskader, post Maldegem

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

8. Benoeming vrijwillig hulpverlener-ambulancier, post Maldegem

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

9. Toelating tot de aanwervingsstage van vrijwillig brandweerman, post Aalter

- De zoneraad neemt kennis van het proces-verbaal van het mondeling interview van de 
selectieprocedure voor de functies van vrijwillig brandweerman. 

- De zoneraad laat de persoon in kwestie toe tot de aanwervingsstage voor de functie van vrijwillig 
brandweerman met ingang van 1 november 2022.

10. Toelating tot de aanwervingsstage van vrijwillig brandweerman, post Aalter

- De zoneraad neemt kennis van het proces-verbaal van het mondeling interview van de 
selectieprocedure voor de functies van vrijwillig brandweerman. 

- De zoneraad laat de persoon in kwestie toe tot de aanwervingsstage voor de functie van vrijwillig 
brandweerman met ingang van 1 november 2022.

11. Toelating tot de aanwervingsstage van vrijwillig brandweerman, post Aalter

- De zoneraad neemt kennis van het proces-verbaal van het mondeling interview van de 
selectieprocedure voor de functies van vrijwillig brandweerman. 

- De zoneraad laat de persoon in kwestie toe tot de aanwervingsstage voor de functie van vrijwillig 
brandweerman met ingang van 1 november 2022.

12. Kennisname interne mobiliteit vrijwillig korporaal

De zoneraad neemt akte dat vrijwillig korporaal in kwestie gemobiliseerd wordt binnen zone 
Meetjesland van post Eeklo naar post Kaprijke vanaf 1 oktober 2022.

13. 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 oktober 2022 tot en met 31 
maart 2023.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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