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LIJST - ZONECOLLEGE

WOENSDAG 26 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

01. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeuring vorie verslag

- Validatie verslag Zonecolìege dinsdag 1.8 april 2017 - Aangenomen (2017 _ZC_00795)

03. Hooedringende Dunten

- Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Uitvoeringsmodaliteiten - Aangenome n (20L7 _ZC_00209)

04, Te bespreken nunten

A-punten
- Infopunt zonecollege: Toelichting over de grote wijzigingen aan de begroting 2017 - Aangenomen

(2017 _ZC_}}te6)
B-punten

- Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum -

Aangenomen (20 77 _ZC _0 0 197)
- Betaalbaarstelling personeelsuitgaven - Aangenomen (2077 _ZC_001,98)
- Kwartaalbesluit diverse overeenkomsten - Aangenomen (20\7 _ZC_00199)
- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van Hulpverlener - Ambulancier [vrijwillig

personeel) via aanwerving - Aangenomen (20\7 _ZC_O0200)
- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van Brandweerman [vrijwillig personeelJ via

aanwerving - Aangenomen (2017 _ZC_00201)
- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van sergeant (beroepspersoneel) via bevordering

- Aangenomen (201,7 _ZC_00202)
- Invulling tijdelijk administratief medewerker - Dienst Financiën - Facturatie - Aangenomen

(2017 _ZC_00203)
- Benoeming na de mobiliteisstage in de functie van brandweerman (vrijwillig personeel) -

Aangenomen (20 17 _ZC _0 020 4)
- Overheidsopdracht van diensten - Opleidingen adembescherming - 900 /2017-0098-lP-02 -

Aangenomen (20 77 _ZC _0 0205)
- Principebeslissing voor de deelname van Hulpverleningszone Centrum aan het project

'Firesafety4schools' binnen het Erasmus+ programma - Aangenomen (2077 _ZC_00206)

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 12l05/2017

A-punten
- Overzicht interventies HVZ Centrum 2016 - Aangenomen (20t7_ZC_00207)
- Samenwerkingsovereenkomst grootwatertransport - Aangenomen (2017 _ZC_00208)

06. VARIAPUNTEN

- VariapuntZC0T:VerslaggevingoverlegGouverneur
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Didier De Wulf
zonesecretaris Zonecol lege
Hulpverleningszone Centrum

26/04/2017

DaniëlTermont
voozitterZonecollege

Hulpverleningszone Centrum
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