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Lijst van besluiten zoneraad van 18 december 2020

An¡¡wrzrG:

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-Lg 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.
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1. Goedkeuring verslag van de zoneraad van27 november 2020

Het verslag is goedgekeurd

2, Operationeel

o De zonecommandant licht de interventies van de maand december 2020 toe

3. Personeelsaangelegenheden

o Besluit ZR20 I28 is goedgekeurd -vacantverklaring functie beroepsbrandweerman continudienst via
interne mutatie

ln niet- openbare zitting:

4. Personeelsaangelegenheden

o Besluit ZR20 LLB is goedgekeurd - aanstelling vrijwillig brandweerman post Voeren

o Besluit ZR20 t79 is goedgekeurd - benoeming beroepssergeant - continudienst post Genk (na

bevorderingsstage)

o Besluit ZR 20 I2O is goedgekeurd - toelating tot bevorderingsstage sergeant - vrijwilligers

o Besluit ZR20 I21. is goedgekeurd -verlenging benoeming vrijwillige officieren

o Besluit ZR20 122 is goedgekeurd - interne mutat¡e functie technische dienst post Genk

o Besluit ZR20 L23 is goedgekeurd - verlenging schorsing van prestaties bwm.-vrijwill. post Lanaken

o Besluit ZR20 124 is goedgekeurd -verlenging schorsing van prestaties bwm.-vrijwill. post Genk

o Besluit ZR20 725 is goedgekeurd - verlenging schorsing van prestaties bwm.-vrijwill. post Helchteren

o Besluit ZR20 1-26 is goedgekeurd - ontslag omwille van negatieve evaluatie na stage - bwm.-vrijwill. post
Maasmechelen

o Besluit ZR20 L27 is goedgekeurd - onbetaalde dienstvrijstelling beroepsbwm. technische dienst post

Genk
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De volgende vergøderdata zijn voorzien op:

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

. vrijdag 26 februori 2027 om 73:30 uur - zoneraad en zonecollege

NAMENS DE ZONERAAD:

Chri Bodvin
urgem r-voorzitter,

im Dries
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