BRANDWEERZ()NE

0flsT-UMBURG

Provincie Limburg

- Brandweerzone

Oost-Limburg

Overzicht beslissingen genomen op het zonecollege van 22 februari 2OL9

Van: Adjt Eddy Vandeurzen (secretaris)

Aanwezi$: Burg. Dries (voorzitter), Burg. Raskin, Burg. Keulen, Burg. Steegen, Burg. Vos, Burg
Brouns, Burg. Vandeweerd, Maj. Dominic Knapen (zonecommandant), Burg. Yzermans
Verontschuldigd: Burg. Broers, Burg Seurs, Burg Schrijvers, Burg. Ceyssens, Burg Terwingen,
Burg Tollenaere
Datum: 26/O2/2OL9
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Het verslag van de zoneraad van 3l januari 2OL9 wordt goedgekeurd.
de operationele werking van 2019 is besproken met een overzicht van het aantal
interventies
de lijst van de bestelbonnen is ter kennisgeving voorgelegd
de lijst van de aanrekeningen is ter goedkeuring voorgelegd
Nota 19 002 wordt goedgekeurd: Het college keurt haar huishoudelijk reglement goed.
Nota 19 005 ¡s goedgekeurd: Het college keurt de aankoopprocedure voor
brandweerzone Oost-Li mburg goed.
Nota 19 003 is goedgekeurd: Het college keurt de aankoop van2 ambulances goed
voor een totaal bedrag per ziekenwagen van L72.5O6,O7 euro inclusief btw aan de
firma Mecelcar.
Nota 19 004 is goedgekeurd: Het college keurt de bijkomende werken goed aan de
luifel post Genk voor de verankering van de verschillende dakplaten ten bedrage van
8.824,37 euro inclusief btw en voor de betonherstelling en voegafdichting ten bedrage
van21,.794,33 euro inclusief btw.
Nota 19 006 is goedgekeurd: het college verleent vrijwillig ontslag aan een
hulpverlener ambulancier-vrijwilliger post Bilzen met ingang van 0l maart 2OL9.
Nota 19 007 is goedgekeurd: het college verleent vrijwillig ontslag aan een
hulpverlener ambulancier-vrijwilliger post Bilzen met ingang van O1 maart 2OL9.
Nota 19 OO8 is goedgekeurd: het college verleent vrijwillig ontslag aan een
brandweerman-vrijwllliger post Bilzen met ingang van 01 maart 2OLg
Nota 19 009 is goedgekeurd: het college schorst de prestaties van een brandweermanvrijwilli$er post Helchteren voor een periode van 6 maanden met ingang van 01 maart
2OLg tot en met 3l augustus 2OL9.
Nota 19 010 is goedgekeurd: het college schorst de prestaties van een brandweermanvrijwilliger post Maasmechelen voor een periode van 6 maanden met ingang van 01
maart 2OL9 tot en met 3l augustus 2OLg
Nota 19 011 is goedgekeurd: het college schorst de prestaties van een
brandweerman-vrijwilliger post Lanaken voor een periode van 6 maanden met ingang
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van 01 maart 2OLg tot en met 31 augustus 2OLg
Nota 19 012 is goedgekeurd: het college keurt de aanvraag ouderschapsverlof goed
van een beroepskorporaal post Genk voor een periode van 20 maanden met ingang O1
maart 2OLg tot en met 31 oktober 2O2O met een vermindering van t/5 van de
arbeidsprestaties en een vaste vrije dag die wordt vastgelegd door de
zonecommandant
Nota 19 013 is goedgekeurd: het college keurt de aanvraag loopbaanonderbreking in
het kader van medische bijstand goed van een beroeps sergeant post Genk voor een
periode van 3 maanden met ingang 01 maart 2OLg tot l juni 2OLg met een
vermindering van 1,/5 van de arbeidsprestaties en een vaste vrije dag die wordt
vastgelegd door de zonecommandant
Nota 19 014 is goedgekeurd: het college schrapt art 2 3' lid van het besluit van de
zoneraad van 3l januari 2OLg met name de bepaling: een relevante ervaring van 1
jaar en 5 maanden op februari 2OLg wordt als geldel¡jke anciënniteit gevaloriseerd.
Nota 19 015 is goedgekeurd: het college benoemt een brandweerman-vrijwilliger post
Lanaken na een stageperiode van 3 maanden in het kader van een aanwerving via
mobiliteit voor een periode van 6 jaar met ingang van februari 2OL9.
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Besprekingpersoneelsdossiers
Namens het zonecollege,

Burg. Wim Dries
Voorzitter
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Adjt. Eddy Vandeurzen
Secretaris

