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Zoneraad – Overzicht der besluiten openbaar
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Irina De Knop, Burgemeester Lennik
Steven Van Linthout, Burgemeester Liedekerke
Eddy Timmermans, Burgemeester Pepingen
Wim Goossens, Burgemeester Roosdaal
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Uw contactpersoon:
E-mail:
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Goedkeuring vorig verslag
1. Goedkeuring vorig verslag
Volgende notulen worden goedgekeurd:
•

Het verslag van de vergadering van 26 maart 2019.

Openbaar
Algemene diens t

2. Vernietiging smartphone policy
Enig Artikel: De zoneraad neemt kennis van de vernietigingsbeslissing
smartphone policy d.d. 23 april 2019 door de provinciegouverneur.
3. Aanpassing overeenkomst policy smartphone
Artikel 1: De zoneraad keurt de schrapping van de voorwaarde
"De werknemer, die er voor kiest toe te treden tot deze
gebruiksovereenkomst, zal zijn/haar GSM nummer vermelden in de
handtekening van de persoonlijke mail, adreskaartjes, documenten,
enz…"
goed.
Artikel 2: Deze overeenkomst policy smartphone wordt ingevoerd op
01/07/2019.
4. Goedkeuring ziekenhuisnoodplan Nationaal MS Center Melsbroek - Ter
kennisgeving
Enig Artikel: De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring door de
provinciegouverneur van het ziekenhuisnoodplan Nationaal MS Center
Melsbroek.
5. HAVILAND - algemene vergadering op woensdag 12 juni 2019 om 18.00
uur
Artikel 1: De zoneraad duidt Zonecommandant Bert Heylen, Luchthavenlaan
4 te 1800 Vilvoorde, (Bert.Heylen@zvbw.be; 02/451.49.50) aan als effectief
vertegenwoordiger om de brandweerzone te vertegenwoordigen op de
algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de
huidige legislatuur;
Artikel 2: De zoneraad duidt majoor Koen Roesems, Luchthavenlaan 4 te
1800 Vilvoorde, (Koen.Roesems@zvbw.be; 02/451.49.54) aan als
plaatsvervanger om de brandweerzone te vertegenwoordigen op de
algemene vergaderingen van Haviland Intercommunale gedurende de
huidige legislatuur;
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Artikel 3: De zoneraad keurt de agendapunten van de gewone algemene
vergadering van Haviland Intercommunale dd. 12 juni 2019 goed;
Artikel 4: De zoneraad mandateert de vertegenwoordiger van de
brandweerzone om de agendapunten op de algemene vergadering van
Haviland Intercommunale dd. 12 juni 2019 goed te keuren;
HR

6. Vacant verklaren van de functie van adjudant zowel in het beroeps- als in
het vrijwilligerskader.
Artikel 1: De zoneraad keurt de vacantverklaring van 2 plaatsen adjudant
in het beroepskader bij bevordering goed.
Artikel 2: De zoneraad keurt de vacantverklaring van 15 plaatsen adjudant
in het vrijwilligerskader bij bevordering goed.
7. Vacant verklaren van de functie van kapitein zowel in het beroeps- als in
het vrijwilligerskader.
Artikel 1: De zoneraad keurt de vacantverklaring van 8 plaatsen kapitein in
het beroepskader bij bevordering goed.
Artikel 2: De zoneraad keurt de vacantverklaring van 1 plaats kapitein in
het vrijwilligerskader bij bevordering goed.
8. Samenstelling van de jury voor het bevorderingsexamen tot kapitein
zowel in het beroeps- als in het vrijwilligerskader.
Enig artikel: De zoneraad keurt de samenstelling van de jury voor het
bevorderingsexamen tot kapitein zowel in het beroeps- als in het
vrijwilligerskader goed.
9. Samenstelling van de jury voor het bevorderingsexamen tot adjudant
zowel in het beroeps- als in het vrijwilligerskader.
Enig artikel: De zoneraad keurt de samenstelling van de jury voor het
bevorderingsexamen tot adjudant zowel in het beroeps- als in het
vrijwilligerskader goed.
HR - Aanwervi ngen

10.
Openstellen van 3 vacante plaatsen als brandweerman binnen het
operationeel kader
Artikel 1: De zoneraad keurt de vacantverklaring van 3 plaatsen van
brandweerman (vervanging) goed.
Artikel 2: De zoneraad keurt goed dat de vacante plaatsen worden ingevuld
op 01 september via aanwerving.
Artikel 3: De zoneraad keurt goed dat de invulling gebeurt via de
wervingsreservelijst.
Artikel 4: De zoneraad keurt goed dat deze wervingsreservelijst wordt
verlengd met 2 jaar, tot 3 juli 2021.
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Administratieve ondersteuning door jobstudenten
Artikel 1: De zoneraad keurt het ondersteunen van de administratieve
werking met 2 jobstudenten gedurende 3 maanden goed.
Artikel 2: De zoneraad keurt het snel kunnen versterken van het secretariaat
met 1 administratieve kracht gedurende 1 maand tijdens het wespenseizoen
goed.

12.

Openstellen van vacante plaatsen binnen administratief kader
Enig artikel: De zoneraad verklaart volgende administratieve functies voor
2019 vacant:
- Directie logistiek:
1 deskundige aankoper B11-B14 (voltijds) via wervingsreservelijst
1 deskundige kledij B11-B14 (voltijds) via selectie
2 magazijniers C11-C14 (voltijds) via wervingsreservelijst
- Directie operaties:
1 deskundige sportbegeleider B11-B14 (voltijds) via selectie
1 administratief medewerker C11-C14 (voltijds) via selectie
1 ICT - technisch medewerker C11-C14 (voltijds) via selectie
- Directie brandpreventie:
1 specialist brandpreventie A11 - A14 (voltijds) via wervingsreservelijst
- Directie personeel:
1 personeelsmedewerker C11-C14 (voltijds) via wervingsreservelijst

Besloten
HR

Aanvraag overdracht verlof
Aanvraag loopbaanonderbreking door administratief personeelslid
HR - Cumulaties

Cumulaties van beroepsactiviteiten
HR - Loopbaan

Aanvraag tot toekennen van eindeloopbaanregime
Aanvraag
verlenging
personeelslid

loopbaanonderbreking

door

administratief

Aanvraag loopbaanonderbreking met 20% voor bijstand of verzorging
van een zwaar ziek gezins- of familielid
Aanvraag tot opschorting van benoeming door een vrijwillig personeelslid
Vroegtijdige stopzetting opschorting van benoeming door vrijwillig
personeelslid - Ter kennisgeving
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Volgende vergadering
13.

Volgende vergadering van de zoneraad
De eerstvolgende vergadering van de zoneraad gaat door op dinsdag 25
juni 2019 om 11.00 uur in de vergaderzaal van het PIVO.
De daarop volgende vergaderingen van de zoneraad zullen in principe
plaatsvinden op:
- Dinsdag 24 september 2019
- Dinsdag 22 oktober 2019 (Goedkeuring begroting 2020)
- Dinsdag 26 november 2019
Locatie: vergaderzaal in het PIVO, Poverstraat 75 te 1731 Asse - Relegem.
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