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Provincie Limburg - Brandweerzone Oost-Limburg

Lijst van besluiten zoneraad van 27 november 2020

Aaruw¡zre:

ln openbare zitting :

Voorafgaande toelichting door secretaris zoneraad m.b.t. openbaarheid zitting

Rekening houdend met de maatregelen opgenomen in het ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, vindt de
vergadering plaats via videoconferentie.

De vergadering kan door het publiek op een scherm gevolgd worden in de polyvalente zaal van
brandweerpost Genk. Hierbij dient het publiek de geldende afstandsregels en hygiënemaatregelen strikt te
respecteren.

Dhr. Christophe Bodvin
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Maj. Dominic Knapen
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Dhr, Alein Yzermans

Dhr. Mark Vos

Dhr. Johan Tollenaere
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Mevr. Sofie Vandeweerd
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Mevr. Ann Schrijvers

Dhr, Jehan Sauwens

Dhr. Werner Raskin

Dhr. Marino Keulen

Dhr. Joris Gaens
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Dhr. Jo Brouns

Dhr. Wim Dries
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Zonesecreta ris

Zonecommandant

Burgemeester Riemst

Burgemeester Maaseik

Burgemeester Dilsen-Stokkem
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Burgemeester Zutendaal

gü+g€f,€€ste{een
Burgemeester Hoeselt
Burgemeester Lanaken

Burgemeester Voeren

Burgemeester Kinrooi

Burgemeester Genk - voorzitter zoneraad
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1. Goedkeuring verslag van de zoneraad van 30 oktober 2020

Het verslag is goedgekeurd

2. Operationeel

o De zonecommandant licht de interventies van de maand november 2020 toe;

3. Financiën

o Besluit ZR 20 L09 is goedgekeurd - verlenging inschrijvingstermijn herstel dakkoepels posten Genk en

Maaseik

o Besluit ZR 20 LL} is goedgekeurd - werkwijze invordering geprotesteerde facturen / machtiging
zonecollege gerechtelijke invordering specifieke dossiers

4. Personeelsaangelegenheden

o Besluit ZR20 LLI is goedgekeurd - wijziging RPR administratief personeel

o Besluit 7R20 t1-2 is goedgekeurd - diplomavergoeding 2019 brandweerlieden

ln niet- openbare zitting:

5. Personeelsaangelegenheden

o Besluit ZR20 tL3 is goedgekeurd - aanstelling vrijwillige brandweerlieden

o Besluit ZR20 I14 is goedgekeurd - benoeming beroepsbrandweerman administratieve dienst post Genk
(na aanwervingsstage)

o Besluit ZR20 tls is goedgekeurd - benoeming beroepssergeant - continudienst post Genk (na

bevorderingsstage)

o Besluit ZR 20 116 is goedgekeurd - verlenging loopbaanonderbreking omwille van medische bijstand
beroe psse rgea nt ad mi nistratieve dienst post Gen k

o Besluit ZR20 LL7 is goedgekeurd - verlenging loopbaanonderbreking omwille van medische bijstand
beroepssergeant technische dienst post Genk
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De volgende vergøderdøtø zíjn voorzíen op:

. vrijdog L8 december 2020 om 73:30 uur - zoneroad en zonecollege

. vrijdag 29 januori 2027 om 73:30 uur - zoneraad en zonecollege
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