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Zoneraad
Dagorde Zitting van 26 augustus 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OPENBARE ZITTING
Beleid
1 Beslissingslijst en notulen Zoneraad 1 juli 2022 - Goedkeuring

2 Beslissingslijst en notulen Zoneraad 15 juli 2022 - Goedkeuring

3 Brief minister Annelies Verlinden mbt advies provinciaal comité over de door de 
gemeente Lierde gewenste aansluiting bij de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - 
Kennisneming

Directie Logistiek
4 Huurovereenkomst loods Haaltert voor brandweerpost en zonaal magazijn - Goedkeuring

5 Aankoop van een personeelscontainer - vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen - 
Goedkeuring

6 Aankoop van een verreiker met toebehoren op een containerlaadplatform - vaststellen 
voorwaarden en wijze van gunnen - Goedkeuring

7 Aankoop van een hoogtewerker, inclusief onderhoud en herstel - vaststellen 
voorwaarden en wijze van gunnen - Goedkeuring

8 Aankoop van 4 ambulancevoertuigen, type C, inclusief brancards en medische uitrusting 
- Goedkeuring

Financiële dienst
9 Aanwending bijkomende middelen 2022 - Goedkeuring

10 Ontwerp begrotingswijziging 1 - dienstjaar 2022 - Goedkeuring

Personeelsdienst
11 Vacant verklaren van 5 betrekkingen voor de functie van vrijwillig hulpverlener-

ambulancier. Opstarten van de overgangsprocedure met aanleg van een 
overgangsreserve - Goedkeuring

12 Vaststellen van de selectiecommissie en vaststellen van de selectietechnieken voor de 
overgangsprocedure van vrijwillig brandweerman naar vrijwillig hulpverlener-ambulancier 
- Goedkeuring

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

Goedkeuring

14 Aanvraag ontslag op eigen verzoek - Goedkeuring

15 Vervanging administratief medewerker gedurende afwezigheid van lange duur - 
Goedkeuring

16 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

17 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring
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18 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

19 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

20 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

21 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

22 Beslissingen zonecollege - Kennisneming


