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LIJST - ZONECOLLEGE

DINSDAG 18 APRIL 2017

Liist overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, ziinde de artikelen l2O-124, en artikel 126

0 1. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02, Goedkeuring vorig verslag

- Validatie verslag Zonecollege vrijdag 31 maart 2017 - Aangenomen (201,7 -ZC-00766)

03. Hoogdringende punten

- Nihil

04. Te bespreken punten

A-punten
Infopunt Zonecollege - werkwijze inzake goedkeuring arbeidsongevallen - Aangenomen
(2017 _ZC_00167)

- Infopunt Zonecollege - wenselijkheid om over te gaan tot een eenmalige vaste aanstelling in
statutair verband - Aangenomen (2077 _ZC_00768)

- Infopunt Zonecollege - huldiging personeelsleden met 25 jaar dienst - Aangenomen
(2017 _ZC-00169)

B-punten
- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -

Aangenomen (20 1,7 _ZC _0 0L7 0)
- Directie Logistiek: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van consulent

logistiek coördinator (leidinggevend) - Service Center - Aangenomen (2077 -ZC_00171)- Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van consulent
[beleidsuiwoerend) - Dienst Operationele Preventie - Aangenomen (2017 _ZC_00172)

- Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van consulent
fondersteunend) - Dienst Personeelsbeheer - Aangenomen (2017_ZC-00173)

- Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van consulent ICT-
coördinator (ondersteunend) - Dienst ICT - Aangenomen (2017 _ZC_00 174J

- 'Operationeel personeel (beroeps) - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen
(2017 _ZC_00175)

- Operationeel personeel (beroeps) - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling -

Aangenomen (20 17 _ZC _0 0 77 6)
- 0perationeel personeel (beroeps) - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling -

Aangenomen (20 1,7 -ZC _0 0 t7 7 )
- 0perationeel personeel (beroeps) - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling -

Aangenomen (20 77 _ZC _0 0 17 8)
- Overheidsopdrachtvan Diensten - onderhoudvan compressoren - 900/2017-0068-lP-03 -

Aangenomen (20 1,7 _ZC _0 0 17 9)
- Overheidsopdrachtvan leveringen - aankopen GPS-houders-900/2017.0096-lP-04 -

Aan genomen (20 1,7 _ZC _0 0 1,80)
- Overheidsopdracht van Leveringen - Ademluchtmateriaal grote onderdelen - 900/2017-0079-lP-

03 - Aangenomen (2017 _ZC_O0181J

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 26104/2017

A-punten
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- Infopunt Zoneraad: Prijsevaluatie dossier brandweerhelmen Farys - Aangenomen
(2077 _ZC_00182)

- Infopunt Zoneraad: Project brandveiligheid lokalen jeugdverenigingen Merelbeke - Aangenomen
(2017_ZC_00783)

B-punten
- Validatie verslag Zoneraad vrijdag 31 maart 2077 - Aangenomen (2017 -ZC-00784)- Overeenkomst financiële steun aan de jeugdbrandweer - Aangenomen (2017 -ZC-00185)- Overheidsopdracht van leveringen - aankoop één-weg en twee-weg pagers - Aangenomen

(2017 _ZC_00186)
- Overheidsopdracht van leveringen - aankoop hijsframe wrakken - 900/2077-0092-lP-04'

aankoop hijsframe wrakken - Aangenomen (2017 -ZC-00787)- Overheidsopdracht van leveringen van Aankoop van Divers Sportmateriaal- Hulpverleningszone
Centrum- 900 / 20 16-00 67 -lP -02- Bestek - Aan genomen (2 0 1 7-ZC-0 0 1 B8J

- 0verheidsopdracht voor aankopen van GPS en toebehoren - goedkeuring intekening op een

raamcontract van Astrid Communciations NV - Aangenomen (2017 -ZC-0Aß9)
.- Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een logistiek voertuig 5 ton met

uitrusting -via een raamovereenkomst van FOD BIZA - intekening - Aangenomen
(2077 _ZC_00190)

- Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van 2 tankwagens van 8.000 L voor de Post
Gent met inrichting en uitrusting -via een raamovereenkomst van F0D BIZA - intekening -

Aan gen omen (20 1,7 -ZC -0 0 1.9 1)
- Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van 1 signalisatiewagen voor de Post

Assenede met inrichting en uitrusting -via een raamovereenkomst van F0D BIZA - intekening -

Aan gen o men (20 17 _ZC _0 0 792)
- Overheidsopdracht van'diensten platform voor gebruik op mobiele dataterminals - Aangenomen

(2077 -ZC-00r93)- Overheidsopdrachtvan diensten - verlenging en uitbreiding Service Level Agreement Zoneforce -

Aan genomen (201,7 -ZC-00 19 4)

06. VARIAPUNTEN

- VariapunfZC 01: Toelichting sociaal secretariaat
- VariapuntZC02:feugdbrandweer
- Variapunt ZC 03: Ziekenwagen sector Zuid

1.8/04/2077

Didier De Wulf
zonesecretari s zonecol lege
Hulpverleningszone Centrum

DaniëlTermont
voorzitter zonecol lege

ngszonecentrum
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