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LIJST - ZONERAAD

DINSDAG 21 FEBRUARI 2OI7

Lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, ziinde de artikelen I2O-L24, en artikel 126

f* Algemenemededelingen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

L Goedkeuringvorisverslag

- Validatie verslag Zoneraad vrijdag 27 jaru,nri2017 - Aangenomen (201,7_ZR_00023)

3. Hoogdringendepunten

- Overheidsopdrachtvan leveringen- aankoop van kledij voor de brandweer en andere
hulpdiensten via Farys aankoopcentrale - intekening - Aangenomen (2017_ZR_00026)

- Overheidsopdracht van de aanneming van diensten met betrekking tot het leveren en
implementeren van software en ondersteunende diensten ten behoeve van de Dispatching -

uitbreiding frontforce stand alone set-up - Aangenom en(201.7 _ZR_00027)

4. Openbare vergaderins

A-punten
- Terugkoppeling strategische oefening tot op niveau van operationele doelstellingen -

Aangeno m en (20 77 _ZR_O 0 0 2 l)
- Samenvoeging ambulancediensten sector zuid - Aangenomen(2077 _ZR_O0017)

Wettelijke vertegenwoordiger Hulpverleningszone Centrum - Aangenomen(2077-ZR-00022)
- Datum zonebal 201^7 - Aangenomen (2017_ZR_00018)

B-punten
- Overeenkomst stage hulpverlener-ambulancier van defensie - Aangenomen (201,7 _ZR_O0019)
- Toelage voor onregelmatige prestaties vrijwillig ambulancepersoneel dat geen brandweerman is -

Aangeno men (20 17 
-ZR_O 0 0 20)

- Overheidsopdracht van leveringen - Aankopen en leveren van Gordels RED-team - 900 /201,6-
0052 -lP-03 - Aangenom en (2017 _ZR_00024)

- Overheidsopdrachtvan leveringen - Leveren en plaatsen van 4 oefenpoppen - Nummer bestek
900 /2016-0062-lP-03-oefenpoppen - Aangenomen (2077 _ZR-00025)

å Beslotenversaderins

A-punten
- Toelichting door FARYS-TMVW: verschil ontwerpwedstrijd en Design and Build- uitbreiding

hoofdkazerne Roggestraat en beslissing werkwijze - Aangenom en(2077 _ZR_00016)

6. VARIAPUNTEN

Variapunt ZR 0 1: Dossier inbreng onroerende goederen
Variapunt ZR 02: Infovergadering Rekening2016
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