BESLUITEN VAN DE ZONERAAD MEETJESLAND VAN
20 april 2016
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Verslag vorige zitting
 Het verslag van de zoneraad in zitting van 16 maart 2016 wordt goedgekeurd.
LOGISTIEK
Aankoop van tankwagen – gunning
 De zoneraad is akkoord met de agendering van dit agendapunt op het zonecollege van 20
april 2016.
Aankoop dienstvoertuig met dubbele cabine en vaste laadbak - goedkeuring gunning
 De zoneraad is akkoord met de agendering van dit punt op het zonecollege van 20 april
2016.
PERSONEEL
Verzaking mandaat van zonecommandant - aktename
 De zoneraad neemt kennis dat de heer Lieven Rijckaert verzaakt aan het mandaat van
zonecommandant zoals beslist in de zoneraad van 3 augustus 2015.
 De zoneraad bekrachtigt dat het besluit van 3 augustus 2015 betreffende de aanstelling
van de zonecommandant als nietig beschouwd wordt.
 De zoneraad besluit dat kapitein Patrick Wallaert waarnemend zonecommandant blijft met
terugwerkende kracht van 1 april 2016.
Aanpassing personeelsformatie CALOG
 De zoneraad beslist om de volgende betrekkingen aan te passen in de contractuele
(onbepaalde duur) personeelsformatie:
- Eén functie van administratief medewerker (niv. C) wordt omgezet naar een functie van
hulpboekhouder (niv.C).
- Eén functie van personeelsconsulent (niv.B) wordt omgezet naar een functie van
personeelsconsulent-financiën (niv.B).
 De rechtspositieregeling voor het CALOG-personeel is van toepassing op de
bovengenoemde betrekkingen.
 De nodige kredieten werden ingeschreven in het meerjarenplan 2015 – 2020.
 De personeelsformatie, zoals voorzien in bijlage bij deze beslissing worden goedgekeurd.
Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure personeelsconsulent – financiën,
niveau B – 38/38
 De zoneraad gaat akkoord met de vacantverklaring van een voltijdse betrekking van een
contractueel consulent personeel – financiën, niv. B (B1-B3) voor onbepaalde duur onder de
opschortende voorwaarde van de goedkeuring van het personeelsplan door de gouverneur.
 Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar aangelegd.
Vacantverklaring en vaststelling selectieprocedure hulpboekhouder, niveau C – 38/38
 De zoneraad gaat akkoord met de vacantverklaring van een voltijdse betrekking van een
contractueel hulpboekhouder, niv.C (C1-C3) onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring van het personeelsplan door de gouverneur.
 Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar aangelegd.
Vacantverklaring financieel consulent, niveau B – 38/38
 De zoneraad gaat akkoord met de vacantverklaring van een voltijdse betrekking van een
contractueel financieel consulent, niveau B – 38/38.
 Er wordt een wervingsreserve met een geldigheidsduur van 3 jaar aangelegd.
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Goedkeuren functiebeschrijving personeelsconsulent – financiën, niveau B – 38/38
 De zoneraad keurt de functiebeschrijving goed voor de functie van personeelsconsulentfinanciën.
Goedkeuren functiebeschrijving hulpboekhouder, niveau C – 38/38
 De zoneraad keurt de functiebeschrijving goed voor de functie van personeelsconsulentfinanciën.
Wijziging rechtspositieregeling CALOG
 Artikel 160 van de rechtspositieregeling wordt als volgt hervastgesteld:
“Het personeelslid heeft recht op maaltijdcheques. De waarde van één maaltijdcheque bedraagt 8
euro. De werkgeversbijdrage bedraagt 6,91 euro.”
 Artikel 178 §1 van de rechtspositieregeling wordt als volgt hervastgesteld:
“Het personeelslid heeft ook betaalde vakantie op de volgende 2 bijkomende feestdagen: Pasen
en Pinksteren ”
 Artikel 73, 74 en 75 van de rechtspositieregeling worden als volgt hervastgesteld:
“Van B1 naar B2:
o na 4 jaar schaalanciënniteit in B1
Van C1 naar C2:
o na 4 jaar schaalanciënniteit in C1
Van D1 naar D2:
o na 4 jaar schaalanciënniteit in D1”
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 De wijzigingen zoals opgenomen in artikel 1, 2 en 3 van deze beslissing gaat van kracht
per 1 april 2016.
 De rechtspositieregeling van het CALOG-personeel, goedgekeurd in de zoneraad van 9
januari 2015, wordt gewijzigd overeenkomstig de hierbij gevoegde bijlage
‘Rechtspositieregeling CALOG HVZ Meetjesland’.
FINANCIËN
Diplomatoelage
 De zoneraad kent een diplomatoelage toe aan de leden-vrijwilligers van de dienst die
buiten het brevet vereist voor het bekleden van hun graad, houder zijn van een brevet
uitgereikt in het kader van het door de staat ingericht of erkend onderwijs inzake brandweer.
Ze krijgen een jaarlijkse premie gelijk aan 3% van het totaal der vergoedingen die hen
uitbetaald worden voor hun deelneming aan de interventies gedurende het afgelopen jaar.
De toekenning van diplomatoelagen gebeurt op basis van de opleidingen overeenkomstig de
hierbij gevoegde tabel.
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BESLOTEN ZITTING
PERSONEEL
Aanwerving tijdelijke hulpboekhouder, niveau C – 38/38
Vrijwillig ontslag administratief medewerker, niveau C – 38/38
Vrijwillig ontslag administratief medewerker, niveau C – 38/38
Benoeming hulpverlener-ambulancier, post Eeklo
Verlenging tijdelijke benoeming sergeant tot adjudant, post Kaprijke
Rectificatie benoemingen vrijwillig brandweerman en hulpverlener-ambulancier
Verlenging mandaat waarnemend zonecommandant

Namens de zoneraad Meetjesland:

De secretaris,
Nele CLAES

De voorzitter,
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