Zoneraad
Administratief toezicht

Zitting van 28 februari 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Jan Dalemans; de heer Steven Matheï; de heer Jan Jorissen, Zonecommandant; de heer Stĳn
Van Baelen; de heer Bob Nĳs; de heer Frank Smeets; de heer Rik Rĳcken; mevrouw Marleen
Kauffmann; de heer Marc Heselmans; de heer Maarten Mulkers, Beleidsadviseur; de heer Martĳn
Wouters

Verontschuldigd:
mevrouw Liesbeth Van der Auwera

OPENBAAR GEDEELTE
1

2020_ZR_00033

Verslag vorige vergadering - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt het verslag van de vorige vergadering dd. 31/01/2020 goed.
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2020_ZR_00034

Eedaflegging - Nieuwe beroeps - Vaststelling
Goedgekeurd

Artikel 1
In de handen van de voorzitter leggen Tim Donné, Stĳn Reyniers en Ivan Heylen de eed af als
beroepsbrandweerman bĳ de hulpverleningszone Noord-Limburg. Zĳ zĳn tewerkgesteld respectievelĳk
in de post Bree, Leopoldsburg en Pelt.
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2020_ZR_00030

Arbeidsongevallen - Bespreking arbeidsongeval Tom
Poets - Kennisneming
Kennis genomen

Artikel 1
De zoneraad neemt kennis van de huidige stand van zaken naar aanleiding van het ernstig
arbeidsongeval van Tom Poets, beroepskorporaal post Lommel, dat op 7 november 2019 gebeurde.
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Artikel 2
De hulpverleningszone werkt een voorstel en aanbevelingen uit i.v.m. klimmen in bomen en het vellen
van moeilĳk bereikbare en gevaarlĳke bomen. Het voorstel zal ter goedkeuring aan de zoneraad
worden voorgelegd.
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2020_ZR_00039

GEM - Reglement systeem kredieturen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt het reglement met betrekking tot de kredieturen voor de gemeenten goed en
beslist om het systeem toe te passen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.
Het voorstel werd besproken en goedgekeurd op de schepencolleges van de verschillende gemeenten,
met uitzondering van de gemeenten Bree en Hechtel-Eksel waar nog geen terugkoppeling werd
gegeven.
De burgemeesters vragen om vooraf in kennis gesteld te worden over de aard en de opdracht, het
aantal in te zetten personen en de duur van de opdracht.
De zoneraad neemt kennis dat er augustus/september 2020 een eerste evaluatie van het systeem zal
plaatsvinden.
Het reglement zal via mail overgemaakt worden aan alle burgemeesters en algemeen directeurs van
de gemeenten.
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2020_ZR_00041

HRM - Aanwerving en aanleg wervingsreserve Vrĳwillige brandweermannen posten Bree,
Leopoldsburg , Lommel en Pelt - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad verklaart volgende plaatsen vacant binnen het vrĳwillig brandweerkader:
•
•
•
•

Bree: 1
Leopoldsburg: 12
Lommel: 7
Pelt: 7

Artikel 2
De zoneraad bepaalt dat de kandidaatstelling verloopt via het online sollicitatieplatform. Kandidaten
dienen te voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden zoals opgenomen in het KB administratief statuut
van 14 april 2014 en aan de woonplaatsverplichting (wonen op maximum 8 minuten van de
brandweerpost, berekend via de tool 'Care').
De kandidaatstelling is mogelĳk tot en met 11 mei 2020. Elke kandidatuur moet vergezeld zĳn van
(verplichte documenten):
• een uitgebreid CV met foto
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•
•
•
•

een
een
een
een

motivatiebrief
attest van goed gedrag en zeden (max. 3 maanden oud op 11/5/2020)
kopie van rĳbewĳs B
kopie van het federaal geschiktheidsattest.

Artikel 3
De zoneraad gaat akkoord met de aanleg van een wervingsreserve van geslaagde kandidaten voor
een duurtĳd van twee jaar voor alle posten.

Artikel 4
De zoneraad keurt de functiebeschrĳving van vrĳwillig brandweerman goed.

Artikel 5
De zoneraad brengt geen wĳzigingen aan aan het gewicht dat aan de opgenomen
competentieblokken toegekend werd in het selectiereglement. De competentieblokken
persoonsgebonden en relationele competenties worden samengevoegd tot één blok met een gewicht
van 40 punten.
De aanwervingsprocedure wordt uitgevoerd zoals vermeld in het selectiereglement met een
aanvulling: met het oog op de mondelinge proef dient de kandidaat een online
persoonlĳkheidsvragenlĳst in te vullen.

Artikel 6
De zoneraad stelt volgende jury samen:
• Jury Lommel en Pelt: Maj. Bart Kuyken, Lt. Francois Maes, Kapt. Marc Coenen (Zuid-West
Limburg), Maj. Jos Peters (Oost-Limburg), Sgt. Theo Schildermans (als vervanger
personeelsdienst). An De Cock wordt aangesteld als secretaris van de jury.
• Jury Bree en Leopoldsburg: kapt. Philippe Ganne (vrĳwilliger post Leopoldsburg), Kapt. Marc
Pannekoeke, Kapt. Bert Ceyssens (officier zone Zuid-West Limburg), maj. Jurgen Pass (OostLimburg). Stagiair-kapitein Roel Adriaenssens (als vervanger personeelsdienst). Martine
Schildermans wordt aangesteld als secretaris van de jury.
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2020_ZR_00040

HRM - Vacantverklaring bevordering deskundige
financiële dienst - administratief personeel (deeltĳds) Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De functiebeschrĳving deskundige financiële dienst (nummer 8) is van toepassing

Artikel 2
De zoneraad verklaart de functie deskundige financiële dienst (B1-B3) open voor bevordering. Er
wordt geen bevorderingsreserve aangelegd.
Het betreft een deeltĳdse invulling. De bevordering gaat gepaard met een proeftĳd van 6 maanden
die ten hoogste twee maal met zes maanden verlengd kan worden.
Zoneraad

Kandidaten kunnen zich melden op het online sollicitatieplatform en dit tot en met 18 maart 2020.
Elke kandidatuur moet vergezeld zĳn van een motivatiebrief, CV met foto en hoogst behaald diploma.

Artikel 3
De bekendmaking van de bevorderingsprocedure gebeurt door uithanging in de posten en mail aan de
administratieve personeelsleden.

Artikel 4
Aan de bevorderingsvoorwaarden dient voldaan te zĳn op 18 maart 2020. De
bevorderingsvoorwaarden zĳn opgenomen in de rechtspositieregeling.

Artikel 5
De bevorderingsprocedure bestaat uit een schriftelĳke en mondelinge proef. De schriftelĳke proef
wordt ingevuld door het maken van een opdracht. Op beide proeven staan 100 punten. Op ieder
onderdeel van de selectie dient minimaal 50% behaald te worden en 60% in het geheel. Bovendien
dient de kandidaat minimaal 50% te behalen op elke competentieblok over de proeven heen. De
selectiecommissie rangschikt de kandidaten volgens behaald percentage en stelt een bindende
rangschikking op van de geslaagde kandidaten op basis van he eindresultaat.
Volgende competentieblokken met bĳhorende gewichten worden bepaald:
competentie(blok)
Kerncompetenties en motivatie
Communiceren
Samenwerken
Analyseren
Kwaliteit

schriftelĳke proef
20
20
30
30
100

mondelinge proef
20
30
30
20
100

Artikel 6
De bevorderingsjury wordt als volgt samengesteld: Carine Joos, bĳzondere rekenplichtige, Martine
Schildermans Directeur HRM en Daisy Daniëls (Boekhouder-expert, Brandweerzone Oost-Limburg).
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2020_ZR_00042

FIN - Bestel- en mandatenlĳst - Goedkeuring
Goedgekeurd

Artikel 1
De zoneraad keurt de facturen en de bestellingen van de afgelopen periode zoals vermeld in de
bĳgevoegde lĳst goed.
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