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LIJST - ZONERAAD

VRIJDAG 30 JUNI 201.7

Liist overeenkomstig de wet van 15 mei2OOT betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht zijnde de artikelen I2O-124, en artikel 126

I Algemenemededelingen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

! Goedkeurinsvorisverslas

- Validatie verslag Zoneraad woensdag 10 mei 2017 - Aangenomen (2017_ZR_00084)

3, Hoogdringendqnunten

- Infopunt Zoneraad: project harde HR - resultaten van het onderzoek naar de verschilìende opties
inzake aanstelling van een sociaal secretariaat - Aangenomen (2017_ZR_00093)

- 0verheidsopdrachtvan diensten - telefonieplatform en alarmeringsplatform /
Hulpverleningszone Centrum - 900 2017-722-lP-04 - Aankopen en leveren van een
telefonieplatform en alarmeringsplatform - Aangenome n(2077 _ZR-0009 6)

{. Openbareverqaderins

A-punten
- Begrotingswijziging dienstjaar 201,7 - Aangenomen (2077 _ZR.0007 8)
- Inbreng onroerende goederen - opstalrecht - Aangenomen(20L7_ZR_00079)
- Principebeslissing zonale aanpak van noodplanning - Verdaagd (2017_ZR_00081J
- Locatie samengevoegde ambulancedienst sector zuid - Verdaagd (2017_ZR_00082)
- Toetreding Netwerk Brandweer - Aangenomen (2017_ZR_00083)
- Algemene vergadering van Digipolis - aanduiding van een vertegenwoordiger - Aangenomen

(2077_ZR-00076)
- TMVS dv aanduiding mandatarissen en goedkeuring statutenwijziging - Verworpen

(2017_ZR_00077)
- Samenstelling en praktische organisatie technische commissie - Aangenomen(2017 -ZR_00071)

B-punten
- Rechtspositieregeling van het administratief en technisch personeel van de zone - Aangenomen

(2017_ZR_00085)
- Overheidsopdrachtvan leveringen: aankoop en levering van diverse ambulancierskledij voor

HulpverleningszoneCentrum- bestek900/2017-101-lP-O3-Aangenomen(2017_ZR_00086J
- Overheidsopdracht van leveringen voor het leveren van tuinmachines- EC0/20 15/005 -1D2497-

Intekening - Aangenomen (2 0 17_ZR_00087)
- Overheidsopdracht van leveringen- commandovoertuigen - Hulpverleningszone Centrum

Roggestraat 70 9000 GENT - 900/2077-t71-lP-04 - Aangenomen (2017_ZR_00088)
- Overheidsopdrachtvan leveringen - tafels dispatching - Hulpverleningszone Centrum -

Roggestraat 70, 9000 Gent - bestek 900 201,7-1-19-lP-04 - Aangenomen [2017_ZR_00089J
- 0verheidsopdracht van leveringen - Aankopen en leveren van elektrische fietsen - 900 /2017 -

1 0 7-lP-0 3 - Aangenome n (2017 _ZR_0007 3)
- Overheidsopdrachtvan diensten - Geografisch Informatiesysteem (GIS) / Hulpverleningszone

Centrum - 900 2017-L20-lP-04 GIS - Aankopen en leveren van een Geografisch Informatiesysteem
IGIS): basisinfrastructuur en crisistoepassing - Aangenomen (2017_ZR_00090)

- Overheidsopdracht van diensten - online veiling / Hulpverleningszone Centrum - Roggestraat 70 -

9000 GENT- 900 20t7-778-lP-03 - Aangenomen [2017_ZR_00091)
- Verkoop afgeschreven voertuigen en niet-rollend materieel via veiling - Aangenomen

(20L7_ZR_00092)
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- Schenking aan VZW vrienden van Cuba - Aangenomen(2077 -ZR-00072)

$. Beslotenversaderins

A-punten
- 0perationeel personeel vrijwilliger - vrijwillig ontslag - Aangenomen (2017-ZR-00080)
- Mandaat tot vertegenwoordiging in rechte - terugvorderen kledij en materiaal zone -

Aangeno men (20 17 -ZR-000 9 4)
- Mandaat tot vertegenwoordiging van de zone bij een rechtsgeding tot terugvordering van

onverschuldigde wedde - Aangenomen (2017-ZR-00095)

6 VARIAPUNTEN

- Variapunt ZR 01: Brief StichtingBrandwonden
- VariapuntZR02: Timing zoneraden

30/06/2017

Didier De Wulf
zonesecretaris Zoneraad

Hulpverlen ingszoneCentrum

DaniëlTermont
voozitterZoneraad

Hulpverlen ingszone Centrum
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