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Kijk-op Actua @  
Gent, 15 december 2015 

Beste collega’s 
 
Door de verontschuldiging van de voorzitter van de Hulpverleningszone Meetjesland, kon het voorziene BOC niet doorgaan, 
dit omdat er geen politiek verantwoordelijke aanwezig was. 
 
Wij hebben informeel over een aantal zaken gesproken. 
 
Verder hebben  gevraagd om ons een aantal data (via doodle) te bezorgen, om begin januari 2016 een nieuw BOC te kunnen 
vastleggen. Zodoende binnen het syndicaal statuut, met alle partijen op een BOC dossiers te kunnen bespreken en hierover 
formeel een standpunt te kunnen innemen. 
 
We houden u verder op de hoogte. 
 
We wensen alvast, u en uw familie prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2016! 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Tom Meiresonne      Peter Wieme 
Afgevaardigde  Gewestelijk Secretaris 
ACV-Openbare Diensten Hulpverleningszone Meetjesland ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo 
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Agenda die voorzien was op 15/12/2015, maar dus verdaagd. 
 

1. Goedkeuren verslag dd. 20/10/2015 
2. Procedure professionalisering in graad van majoor buiten de zone  

 Voorstel tot openverklaring van de functie van majoor met invulling van de functie op 
basis van de procedure van ‘professionalisering in een andere zone’. 

 Oproep en functiebeschrijving voor de selectie van een majoor met invulling van de 
functie op basis van de procedure van ‘professionalisering in een andere zone’. 

 Voorstel tot samenstelling van de examenjury voor de selectie van een majoor met 
invulling van de functie op basis van de procedure van ‘professionalisering in een andere 
zone’. 

 Voorstel van selectieproef voor de selectie van een majoor met invulling van de functie 
op basis van de procedure van ‘professionalisering in een andere zone’. 

3. Personeelsplan 
4. Oefenkalender 2016 
5. Vergaderkalender 2016: kennisname 

 
Onderstaande punten werden aan de agenda toegevoegd door de syndicale organisatie ACV. 
 

6. Falck Studie 
 Zijn er reeds gemeenteraden die opmerkingen/beslissingen hebben genomen i.v.m. de 

Flack studie? Wil u deze ons overmaken op het BOC? 
 Dank om alsnog in te gaan op onze vraag om de Falck studie toe te lichten op 

09/12/2015 te Aalter 
7. Dossier Erkentelijkheidspremie 

 Zie onze eerdere vragen tot bekomen van alle informatie (polissen,…), zie alsook e-mail 
van 02/12/2015 

8. Dossier Examens – wat is stand van zaken? 
9. Dossier PBM’s – wat is stand van zaken? 
10. Dossier Kledij – wat is stand van zaken? 
11. Dossier Opleiding – wat is stand van zaken opleidingskalender? 
12. Informatiedoorstroming 
13. Syndicaal Overleg 
14. Syndicaal Statuut 
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