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Zoneraad
Dagorde Zitting van 28 januari 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OPENBARE ZITTING
Beleid
1 Beslissingslijst en notulen Zoneraad 17 december 2021 - Goedkeuring

Financiële dienst
2 Begrotingswijziging 1 2021 goedgekeurd - Federaal toezicht - Kennisneming

Personeelsdienst
3 Vacant verklaren van een betrekking voor de functie van administratief medewerker 

Risicobeheersing (C1-C3). Opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de 
functie van administratief medewerker Risicobeheersing via aanwerving, met aanleg van 
een wervingsreserve - Goedkeuring

4 Vaststellen van de selectiecommissie voor de volwaardige selectieprocedure voor de 
functie van administratief medewerker Risicobeheersing (C1-C3) via aanwerving, met 
aanleg van een wervingsreserve - Goedkeuring

5 Vaststellen van de functiebeschrijving voor de functie van administratief medewerker 
risicobeheersing - Goedkeuring

6 Opstart van een volwaardige selectieprocedure voor de functie van 
brandweermanvrijwilliger voor aanleg van een wervingsreserve - Goedkeuring

7 Vaststellen van de selectiecommissie voor de volwaardige selectieprocedure voor de 
functie van brandweerman-vrijwilliger via aanwerving, met aanleg van een 
wervingsreserve - Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Personeelsdienst
8 Verlengen aanwervingsstage in de graad van vrijwillig aspirant-ambulancier - 

Goedkeuring

9 Benoeming in de graad van vrijwillig brandweerman via mobiliteit - Goedkeuring

10 Verlenen van dienstvrijstelling - Goedkeuring

11 Non-activiteit van rechtswege - Kennisneming

12 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, definitieve beslissing - Bekrachtiging

13 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, ontwerpbeslissing - Goedkeuring

14 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, ontwerpbeslissing - Goedkeuring

15 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, ontwerpbeslissing - Goedkeuring

16 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

17 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

18 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

19 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring
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20 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

21 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

22 Aanvraag overdracht verlof - Beslissing

23 Aanvraag overdracht verlof - Beslissing

24 Aanvraag overdracht verlof - Beslissing

25 Aanvraag overdracht verlof - Beslissing

26 Aanvraag overdracht verlof - Beslissing

27 Aanvraag overdracht verlof - Beslissing


