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Provincie Limburg – Brandweerzone Oost-Limburg 
Overzicht beslissingen genomen op de zoneraad van 31 januari 2019 

 

 

Van: Adjt Eddy Vandeurzen (secretaris) 

Aanwezig: Burg. Dries (voorzitter), Burg. Raskin, Burg. Keulen, Burg. Steegen, Burg Schrijvers,  

Burg. Vos, Burg Brouns, Burg. Vandeweerd, Burg. Tollenaere, Maj. Dominic Knapen 

(zonecommandant), Burg Terwingen, Burg. Ceyssens    

Verontschuldigd: Burg. Broers, Burg. Yzermans, Burg Seurs. 

 

Zoneraad 

VERGADERING 02 dd. 31/01/2019 
________________________________________________________________________________________________ 

 

○ De verslagen van de zoneraad van 25 januari 2019 en het zonecollege op 28 januari  

2019 worden goedgekeurd.  

○ de operationele werking van 2018 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 

○ Besluit 19 004 is goedgekeurd: De raad keurt haar huishoudelijk reglement goed 

○ Besluit 19 005 is goedgekeurd: De raad keurt het delegatiebesluit goed. De raad geeft 

een delegatie aan het zonecollege voor alle beslissingen die niet exclusief tot de 

bevoegdheid van de raad behoren. De voorzitter vraagt om de financiële afspraken ook 

opnieuw te agenderen. 

○ Besluit 19 006 is goedgekeurd: De raad keurt het retributiereglement goed. De 

redenen voor het nieuwe retributiereglement zijn: 

o Administratieve vereenvoudiging 

o Gestegen personeelskosten 

o Aangepaste wetgeving met DGH 

o Aangepaste wetgeving SAH 

○ er wordt aan de raad meegedeeld dat het federaal toezicht de begrotingswijziging 3 en 

4 - 2018 middels een besluit van de gouverneur heeft goedgekeurd. 

○ er wordt aan de raad meegedeeld dat het federaal toezicht de begroting 2019 middels 

een besluit van de gouverneur heeft goedgekeurd. 

○ Besluit 19 007 is goedgekeurd: De raad legt een wervingsreserve aan voor de functie 

van calltaker voor een periode van 2 jaar met ingang van 01 februari 2019 en stelt een 

calltaker aan met ingang van 01 februari 2019 of zo snel als technisch mogelijk. 

○ Besluit 19 008 is goedgekeurd: De raad verleent eervol ontslag met het oog op de 

oppensioenstelling van een Sgt-Maj post Genk vanaf 01 mei 2019. 

○ Besluit 19 009: De raad neemt kennis van de ambtshalve opruststelling van een 

Majoor post Maaseik  

○ Besluit 19 010 is goedgekeurd: De raad gaat akkoord met de aanvraag tot schorsing 



2 ZONERAAD | lijst van nota’s dd. 31/01/2019  

 

van prestaties van een brandweerman-vrijwilliger (post Voeren) voor een periode van 

01 februari 2019 tot en met 31 juli 2019. 

○ Besluit 19 011 is goedgekeurd: De raad gaat akkoord met de aanvraag tot verlenging 

van schorsing van prestaties van een brandweerman-vrijwilliger (post Voeren) voor een 

periode van 01 februari 2019 tot en met 31 juli 2019. 

○ Besluit 19 012 is goedgekeurd: De raad gaat akkoord met de aanvraag tot vrjiwillig 

ontslag  van een Coördinator-ambulancier vrijwilliger (post Bilzen) met ingang van  01 

februari 2019. 

○ Besluit 19 013 is goedgekeurd: De raad gaat akkoord met de aanvraag tot vrjiwillig 

ontslag  van een Hulpverlener-ambulancier vrijwilliger (post Bilzen) met ingang van  01 

februari 2019. 

○ Besluit 19 015 wordt goedgekeurd: De raad gaat akkoord met de aanvraag 

uitzonderlijk verlof voor een Calltaker (post Genk) met ingang van  01 februari 2019 tot 

01 mei 2019. 

○ Besluit 19 016 wordt goedgekeurd: De raad gaat akkoord met de verlenging van 

loopbaanonderbreking  omwille van medische bijstand van een sergeant technische 

dienst (post Genk) met ingang van  01 februari 2019 tot 01 mei 2019. 

○ Besluit 19 017 wordt goedgekeurd: De raad gaat akkoord met de aanvraag tot 

schorsing van prestaties van een brandweerman-vrijwilliger (post Genk) met ingang 

van  01 april 2019 tot 01 oktober 2019. 

○ Besluit 19 018 wordt goedgekeurd:  

○ De raad neemt kennis van de betaling diplomatoelage 2017 aan brandweerman-

vrijwilliger: 

o Jaarlijkse premie van3% volgens wettelijke bepalingen 

o Cumuleerbaar tot maximum 10 % 

o Op het totaal van  de vergoedingen uitbetaald voor de geleverde prestaties 

o Enkel voor brevetten andere dan vereist voor het bekleden van de huidige 

graad/functie 

o De raad neemt kennis van de betaling diplomatoelage 2017 aan de 

beroepsbrandweermannen: 

o Volgens onderstaande bepalingen en de criteria bepaald in het MB van  15 

maart 1995 

o 40 euro voor diploma 1° tem 5° 

o 20 euro voor diploma 6° tem 10° 

o 10 euro voor diploma 11° tem 17° 

o Cumuleerbaar tot max. 60 euro. 

○ Op 15 maart 2019 is er voor de burgemeesters een oefenvoormiddag noodplanning op 

het provinciehuis van 08u30 tot 12u30 

 

○ data 2019 

- Vrijdag 22 februari 2019 Zonecollege 

- Vrijdag 29 maart 2019  Zoneraad 

- Vrijdag 26 april 2019 Zonecollege 

- Vrijdag 31 mei 2019  Zoneraad 

- Vrijdag 28 juni 2019  Zonecollege 

- Vrijdag 27 september 2019 Zonecollege 

- Vrijdag 25 oktober 2019 Zoneraad 

- Vrijdag 29 november 2019 Zonecollege 

- Vrijdag 20 december 2019 Zoneraad 
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Namens de zoneraad, 

 

 

Burg. Wim Dries       Adjt. Eddy Vandeurzen 

Voorzitter         Secretaris 


