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BESLUITENLIJST VAN DE ZONERAAD
18 januari 2023

OPENBAAR

ALGEMEEN BELEID

1. Goedkeuren verslag vorige zitting van 21 december 2022

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

FINANCIËN

2. Kennisgeving goedkeuring gouverneur begroting 2023

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de begroting van het jaar 2023 door de 
gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

PERSONEEL

3. 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 richten aan de voorzitter van de zoneraad ten laatste op 31 
maart 2023.

4. Vacantverklaring en vastlegging selectieprocedure vrijwillig ambulanciers niet 
brandweerman

-  De zoneraad beslist de volgende te begeven betrekkingen van hulpverlener-ambulancier in het 
vrijwilligerskader van de HVZ Meetjesland vacant te verklaren:

• 10 functies

- De zoneraad gaat akkoord voor alle posten van de zone met de aanleg van een aanwervingsreserve 
van de geslaagde kandidaten voor een duurtijd van 1 jaar, verlengbaar tot maximaal 2 jaar.
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- De zoneraad gaat akkoord met de organisatie en wettelijke bepalingen van de 
aanwervingsprocedure van hulpverlener-ambulancier en neemt kennis van de timing, inhoud en 
bekendmaking van de aanwervingsprocedure.

- De zoneraad keurt de opstart van de aanwervingsprocedure van hulpverlener-ambulancier goed.

5. Vacantverklaring van 1 plaats voor overgang van het vrijwillig brandweerkader, ongeacht 
de graad, naar de graad van hulpverlener-ambulancier niet brandweer vrijwilligers kader binnen 
dezelfde zone

- De zoneraad beslist de volgende te begeven betrekking voor overgang van het brandweerpersoneel 
naar ambulancepersoneel in het vrijwilligerskader van de HVZ Meetjesland vacant te verklaren:

• 1 functie

- De zoneraad gaat akkoord voor alle posten van de zone met de aanleg van een overgangsreserve 
van de geslaagde kandidaten voor een duurtijd van 1 jaar, verlengbaar tot maximaal 2 jaar.

- De zoneraad gaat akkoord met de organisatie en wettelijke bepalingen van de overgangsprocedure 
en neemt kennis van de timing, inhoud en bekendmaking van de overgangsprocedure.

- De zoneraad keurt de opstart van de overgangsprocedure van het brandweerpersoneel naar het 
ambulancepersoneel in het vrijwilligerskader goed.

BESLOTEN

PERSONEEL

6. Toelating tot de aanwervingsstage van vrijwillig brandweerman, diverse posten

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

- De zoneraad laat 5 personen toe tot de aanwervingsstage voor de functie van vrijwillig 
brandweerman met ingang van 1 februari 2023.

7. Benoeming hulpverlener-ambulancier, post Aalter (vrijwilligerskader)

De persoon in kwestie wordt met ingang van 1 januari 2023 benoemd als vrijwillig hulpverlener-
ambulancier bij Hulpverleningszone Meetjesland voor de duur van zes jaar.

8. Benoeming hulpverlener-ambulancier, post Eeklo (vrijwilligerskader)

De persoon in kwestie wordt met ingang van 1 januari 2023 benoemd als vrijwillig hulpverlener-
ambulancier bij Hulpverleningszone Meetjesland voor de duur van zes jaar.

9. Benoeming hulpverlener-ambulancier, post Eeklo (vrijwilligerskader)

De persoon in kwestie wordt met ingang van 1 januari 2023 benoemd als vrijwillig hulpverlener-
ambulancier bij Hulpverleningszone Meetjesland voor de duur van zes jaar.

10. Vrijwillig ontslag stagiair hulpverlener-ambulancier (vrijwilligerskader), post Aalter

De zoneraad gaat akkoord met het vrijwillig ontslag van vrijwillig stagiair hulpverlener-ambulancier in 
kwestie, post Aalter met ingang vanaf 1 februari 2023.

Namens de zoneraad Meetjesland:

De Zonesecretaris,

Nele Claes

De Voorzitter,

Pieter Claeys
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