Provincie Limburg – Brandweerzone Oost-Limburg
Overzicht beslissingen genomen op de zoneraad van 31 januari 2020
________________________________________________________________________________
Aanwezig: Burg. Brouns, Burg. Ceyssens, Burg. Dries (voorzitter), Burg. Keulen, Burg. Raskin, Burg.
Sauwens, Burg. Schrijvers, Burg. Seurs, Burg. Vandeweerd, Burg. Vos
Verontschuldigd: Burg. Terwingen, Burg. Yzermans, Burg. Tollenaere
Aanwezig voor toelichting: Maj. D. Knapen (zonecommandant)

OPENBARE ZITTING
○ Het verslag van de zoneraad van 20 december 2019 is goedgekeurd.
○ De operationele werking van de dienst in 2019 is besproken met een overzicht van het
aantal interventies.
○ De lijst van de aanrekeningen is tijdens de vergadering ter goedkeuring voorgelegd.
○ De lijst van bestelbonnen is tijdens de vergadering ter inzage voorgelegd.
○ Besluit ZR 20 001 is goedgekeurd – vervanging van maj. Wim Petit als secretaris zoneraad
en zonecollege vanaf 1 februari 2020.

BESLOTEN ZITTING
○ Besluit ZR 20 002 is goedgekeurd – Beëindiging ambt van bwm. (post Voeren) met ingang
van 1 februari 2020 wegens het niet opnieuw opnemen van zijn functies na de
opschortingsperiode.
○ Besluit ZR 20 003 is goedgekeurd – Beëindiging ambt van bwm. (post Voeren) met ingang
van 1 april 2020 beëindigd wegens niet vernieuwing van de benoeming.
○ Besluit ZR 20 004 is goedgekeurd – Beëindiging ambt van bwm. (post Lanaken) met ingang
van 1 maart 2020 beëindigd wegens niet vernieuwing van de benoeming.
○ Besluit ZR 20 005 is goedgekeurd – Eervol ambtshalve ontslag van sgt. (post Hoeselt) met
ingang van 1 december 2019.
○ Besluit ZR 20 006 is goedgekeurd – Vrijwillig ontslag van hulpverl.-amb. (post Bilzen) met
ingang van 1 februari 2020.
○ Besluit ZR 20 007 is goedgekeurd – Toestemming bwm. (post Genk) om het bijberoep van
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het aanleggen en onderhoud van tuinen uit te oefenen vanaf 1 februari 2020 en dit met
een periode van 2 jaar.
o Besluit ZR 20 008 is goedgekeurd – Toestemming bwm. (post Maasmechelen) om voor
een periode van 1 jaar in dienst te blijven na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Dit
met ingang van 1 mei 2020.
○ Besluit ZR 20 009 is goedgekeurd - Benoeming vrijwillig brandweerman (post Lanaken)
voor een periode van 6 jaar, ingaand op 1 februari 2020.
o Besluit ZR 20 010 is goedgekeurd – toekenning verlof voor loopbaanonderbreking in het
kader van medische bijstand aan sgt. (post Genk) met ingang van 1 februari 2020 en geldt
voor een periode van 3 maanden (tot 1 mei 2020).
○ Besluit ZR 20 011 is goedgekeurd - Goedkeuring betaling diplomavergoeding 2018.

Namens de zoneraad,

Burg. Wim Dries
Voorzitter

2 ZONERAAD | lijst van besluiten van 31/01/2020

Maj. Wim Petit
Secretaris

