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LIJST _ ZONECOLLEGE

MAANDAG 13 MAART 2017

Lijst overeenkomstig de wetvan 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, ziinde de artikelenl2O-\24, en artikel 126

0 1. Aleemene mededelineen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeurine vorie verslag

- Validatie verslag Zonecollege dinsdag 21 februari 2077 - Aangenomen {2017 'ZC-00094)

03. Hoosdringende punten

- Nihil

04. Te besnreken nunten

A-punten
- Infopunt Zonecollege: Infopunt over de toewijzing van de opbrengsten uit de

samenwerkingsovereenkomst met Zone Zuid-Oost aan opportuniteitsaankopen van gronden -
Aan geno men (20 77 _ZC _0 0 0 9 5)

- Tabel van de naar het volgend dienstjaar over te dragen begrotingskredieten en vastgelegde
uitgaven en de lijst van de nog te innen vastgestelde invorderingsrechten - dienstjaar 201,6 -
Aan geno m en (20 17 _ZC_0 009 6)

- Rapportering over het debiteurenbeheer - 2016 - Aangenomen eAú _ZC_00A97)
B-punten

- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -
Aan geno men (20 t7 -ZC _0 0098)

- Vacantverklaring van de functie van brandweerman (M/V /X) (vrijwillig personeel) en opstart
aanwervingsprocedure - Aangenome n (2017 _ZC_00099)

- Vacantverklaring van de functie van vrijwillig hulpverlener-ambulancier en opstart
aanwervingsprocedure - Aangenomen (2017_ZC_00100)

- Vacantverklaring van de functie van sergeant (beroepspersoneel) en opstart
b evo rd eri n gsproced u re - Aa n ge no rne n {20 17 _ZC -A 0 70 L)

- Directie Preventie: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van consulent
. (beleidsuiwoerend) - Dienst Operationele Preventie - Aangenomen {2A77 _ZC_00102)

- Directie Bedrijfsvoering: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van consulent
(ondersteunend) - Dienst Personeelsbeheer - Aangenomen (2017_ZC_00103)

- Directie Dispatch & ICT/Bedrijfsvoering: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie
vanconsulentlCT-coördinatorfondersteunend)- DienstlCT-Aangenomen(2017_ZC_00104J

- Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van Adjunct van de
directie - projectcoördinerend - Directie Kenniscentrum - Aangenomen {20L7 _ZC_00105)- Administratiefen technisch personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven
en vaststelling van de wervingsreserve voor de functie van adjunct van de directie - opleidingen -

Aangenomen (20 17 _ZC _00 10 6)
- Tnvulling van de betrekking van adjunct van de directie - opleidingen - Aangenomen

(201.7 _ZC_001.07)
- Cumulatie van beroepsactiviteiten (BWM) [zonder restricties) - Aangenomen (2017_ZC_00108J
- Cumulatie van beroepsactiviteiten (met restrictiesl - Aangenomen f2A1.7 _ZC-O0109)
- Cumulatie van beroepsactiviteiten (met restricties) - Aangeno men (201.7 _ZC_001101
- Operationeel personeel [beroeps] - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen

(2077-zc_00r11)
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- Operationeel personeel (beroepsJ - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling -

Aan ge no men (20 t7 -ZC -00 172]
- Opeiationeel personeel fberoeps) - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling -

Aan geno me n (20 17 -ZC -0 0 1 13)
, Opeiationeel personeel (beroeps) - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling -

Aan ge nomen (20 17,2C 
-A 

A LL+)
- Operationeel brandweerpersoneel (vrijwilliger) - Eervol ontslâg op venoek - Aangenomen

(2017_ZC_00115)
- õperationeel personeel - ambulancier niet-brandweerman - Vrijwillig ontslag - Aangenomen

(2017_ZC_007t6)
- òperationeel personeel vrijwilliger - Vrijwillig ontslag - Aangenomen (2077 -ZC-00717)
- Oþerationeel personeel vrijwilliger - Vrijwillig ontslag - Aangenomen [2017-ZC-00118)
- Overheidsopdracht voor aankopen via het open contract van Lecot: Raamovereenkomst voor het

leveren van sleutelkluizen eco/2076/A72-1D2817 - intekening - Aangenomen (2077 -ZC-001'19)
- gverheidsopdracht van Aankoop Sonar (2) -Hulpverleningszone Centrum- Nummer bestek -

ga} /20t6-0048-lP-02- aankoop sonar Gunning - Aangenom en (2017 -ZC-00120)

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 31/03/2017

A-punten
- Rekeningen van de Zone 2016 - Aangenomen (2017 -ZC-00122)
- principe over de inbrengvan de (on)roerende goederen en de compensatieregeling - Verdaagd

(2077-ZC_00723)
- lnfopunt Zoneraad: MUG-helikopter West-Vlaanderen - Aangenomen (2017 -ZC-0A124)
- Huishoudelijk reglement zoneraad - Aangenomen QAÚ -ZC-\AflS)

B-punten
Validatie verslag Zoneraad dinsdag 21 februari 2017 - Aangenomen (2017 -ZC-0O126)

- Overeenkomst inzake de detachering van een operationeel personeelslid naar het Kenniscentrum

voor de Civiele Veiligheid - Aangenomen (201'7 -ZC-0A72\
- Lidmaatschap Brandweervereniging Vlaanderen (BVV) - Aangenomen {2017 -ZC-00t27)
- Overeenkomst opnames productiehuis Geronimo - Aangenome n (2017 -ZC-00L28)
- Overeenkomst aanvraag voor de XMLZFIRE via HTTP2PAGE verbinding - Aangenomen

(2077_ZC_oA1zg)
- Overname van een telecomcontract gesloten tussen Digipolis opdrachthoudende vereniging &

Proximus - Aangenomen (2017-ZC-00L30)
- Toetredingsovereenkomstopdrachtencentrale Nationaal Geografisch Instituuten Tomtom

licensing terms for end license agreement - Aangenomen (2017-ZC-00131)

- Overheidsopdracht van diensten - upgrade meldkamer met betrekking tot het leveren en

implementeren van software en ondersteunende diensten ten behoeve vãn de Dispatching -

Aan genomen (20 17 -ZC -00132)- Oveiheidsopdracht van diensten - CRA changes frontforce - met betrekking tot het leveren en

implementeren van software en ondersteunende diensten ten behoeve van de Dispatching -

Aan geno men {20 L7 
-ZC -A 0ß3)

- Overheidsopdracht voor het leveren van schoonmaakproducten en milieuvriendelijke
schoonmaakmiddelen alsook diverse sanitaire benodigdheden- EC0/201 6 /024'1D2877 -

Intekening - Aangenomen (2017-ZC-00134)
, gverheidsopdrachtvan leveringen en diensten - Intekening op raâmovereenkomsten van Stad

Gent en OCMW Gent - Aangenomen (2017-ZC-00135J

- Schenking cPOPS vwTransporter 476201 - Aangenomen{2017_ZC-00I36)
- Schenking VW lf 35 {414 663) en Auman Red Team aanhangwagen <750 KG (418 088) -

Aan geno men {20 17 -ZC -0 0137)

06. VARIAPUNTEN

- Variapunt ZC 01: attentie voor het personeel naar aanleiding van Pasen

13/03/2017

Didier De Wulf
zonesecretaris Zonecollege
Hulpverleni ngszone Centrum

voorzitter Zonecol lege
H ul pverleningszone Centru m
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