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LIJST - ZONECOLLEGE

MAANDAG 21 AUGUSTUS 2077

Liist overeenkontstig de wet van 15 mei20O7 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezichÇ zijnde de artikele n 120-L24, en artikel 126

01. Aleemene mededelineen

- Veronlschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeurinp vorie verslaq

- Validatie verslag Zonecollege donderdag L3iuli2017 - Aangenomen(2017_ZC_00374)

03. Hoosdrinsende nunten
- Verkoop afgeschreven voertuigen via veiling - Aangenomen (201.7 -ZC_00424)

04. Te besoreken punten

A-punten
- Wijziging timing Zonecolieges en Zoneradenin20LT - Aangenomen(201.7_ZC_O0375J
- Aanstelling in statutair verband - Aangenome n {2017 _ZC_0037 6)
- Aanstelling in statutair verband - Aangenomen {20L7 _ZC_00377)
- Deelname actie Fire for Life 2017 - Aangenomen (2A'J.7 _ZC_00378J

B-punten
- Driemaandelijkse rapportering rond de kasvoorraad - Aangenomen (2017 _ZC_Aæ79)
- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -

Aangenome n {2 0 17 _ZC _00 3 B 0J

- Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale onfvangsten Hulpverleningszone centrum -
Aangenomen (201,7 _ZC-O03I1J t e.m. [2017_ZC_00382)

- Staf: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van consulent (ondersteunendl
Bestuursondersteuning - Zonesecretariaat/Kwaliteitszorg/EU-projecten- Aangenomen
[2017_ZC_00383]

- Invuliing tijdelijk adminístratief medewerker - Directie Bedrijfsvoering - Dienst Personeeisbeheer
- Aangenom en (20 1"7 _ZC_00 3 B4J

- Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van brandweerman {mlv /x) (vrijwillig
personeelJ - Aangenomen (2A1.7 _ZC-O03851 t.e.m. [2017_ZC_00389J- Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier (beroepspersoneelJ - Aangenomen
(20 17 _ZC_003 eOj t.e.m. (20 17 _ZC_00397)

- Cumulatie van beroepsactiviteiten - Aangenom en (2017 _ZC_O0398J
- Operationeel personeel (beroeps] - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen

QA17_ZC_003ee)
- Administratief & technisch personeel - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen

(20L7_ZC_00400)
- Operationeel personeel [beroeps] - Beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende

arbeidsongeschiktheid - Aangenom en (20L7 _ZC_O0401J
- Beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Aangenomen

(2017_zc_00402)
- Operationeel personeel {beroeps] - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling -

Aa n genome n (2A fi -ZC -0 040 3 )
- Ontslag op het einde van de stage van hulpverlener-ambulancier (beroepspersoneel] -

Aa n genom e n {2 0'1,7 _ZC _004 041
- Uitbetaling erkentelijkheidspremie - Aangeno men {2017 _ZC_004051
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05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 06109I2O17

A-punten
- Infopunt Zoneraad; Toelichting hoofdlijnen begrolingsopmaak 2018 - Aangenomen

QA17_zC-00406)
- Eénmalige vaste aanstelling in statutair verband op grond van aantal jaren actieve dienst -

Uitvo eringsmodali teiten - Aangenome n (20 L7 _ZC_O 040 7)
- Samenwerkingsovereenkomst SAH - interzonaal tussen Hulpverleningszone Centrum en

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - Aangenomen {2A17 -ZC-O0408J- Overheidsopdracht van diensten - sociaal secretariaat - Aangenome n (2017 -ZC-00409)- Overheidsopdracht van werken - uitbreiding van de hoofdkazerne - Aangenomen
(20t7 _zc_00:410)

- Huishoudelijk reglement zoneraad - Aangenomen {2077 -ZC-00411J- Infopunt Zoneraad: Lancering nationaal oproepnumm er 7722 - Aangenomen (2017 -ZC-0O412)
B-punten

- Overheidsopdracht van leveringen- ziekenwagens - Hulpverleningszone Centrum Roggestraat 70
9000 GENT - 900 /2A17 -130-lP-01 - Aangenomen (2017 -ZC-O0413)- Overheidsopdracht van leveringen - zware materiaalwagens - Hulpverleningszone Centrum
Roggestraat 70 9000 GENT - 900/201,7-130-lP-01 - Aangenomen(2017-ZC-O0414)

- Overheidsopdracht van leveringen - explosieveilige radio's - Hulpverleningszone Centrum
Roggestraat 70 9000 GENT - 90A-ZAû-I27-04 - vaststelling - Aangenomen (201-7_ZC-O0415)

- Overheidsopdracht van leveringen -Aankoop en leveren van meeftoestellen voor het meten van
toxische gassen - 900 /201,7 -L23-W-42 - Aangenomen (20L7 -ZC-O04161- Overheidsopdracht van leveringen - slangenwasmachine ' Aangenomen (2Aú -ZC-0041,7)- Overheidsopdracht van leveringen -Aankoop en leveren van pss 5000 en pss 7000
ademluchttoestellen - 9 AO I 20 1,7 - 1 06- I P-03 - Aan genom en {2Afl -ZC-O 04 1 8)

- Overheidsopdracht van leveringen - Aankopen en leveren van een elektrische takel - 9A0/201,7-
0051-lP-03 - Aangenomen (2017 -ZC-00419)- Overheidsopdracht van leveringen - Aankopen en leveren van stadsfietsen - 900/201,7-128-lP-03
- Aangeno me n (20 t7 -ZC -00 420)

- Verkoop afgeschreven voertuigen via veiling - Aangenomen {2017 -ZC_00421)- Schenking afgedankte brandslangen aan UGent - Aangenomen{2017-ZC-00422)
- Schenking afgedankte kasten aan brandweerclub VZW De Vriendenkring - Aangenomen

(2017_ZC_AA+ß)

06. VA IAPUNTEN

Variapunt ZC 0L Begrotingsopmaak 20,l"8

21/08/201.7

Didier De Wulf
zonesecretaris Zonecol lege
Hu lpverlenin gszone Centrum

Jan Vermeulen
v ootzitter zon ecol I e g e

Hu lpverleni ngszone Centrum
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