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LIJST _ ZONECOLLEGE

VRIJDAG 27 OKTOBER 2017

Liist overeenkomstig de wetvan 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht ziinde de artikelen L20-f^24,en artiket 126

0 1. .Alsemene mededelineen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeurins voriF verslas

- Validatie verslag Zonecoìlege woensdag 11 oktober 2017 - Aangenomen (2077 _ZC_005AT)

03, Hoosdrinsende nunte4
- Nihil

04.1e besoreken Dunten

A-punten
- Infopunt Zonecollege - vrijwilliger - grensarbeider - Aangenom en (2AL7 _ZC_Q0508)- Operationeel personeel - principes inhouding wedde bij onbetaald verlof - Aangenomen

(20L7_ZC_A05ß)
- Infopunt Zonecollege: Invorderingen die niet via dwangbevel verlopen - Aangenomen

QA77_ZC_0A5O9)
. Overheidsopdrachten van diensten - sociaal secretariaat - Aangenomen {2017 _ZC_0051L)

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

Aan ge n o men (2 A 77 _ZC _0 05 LZ)
- Driemaandelijkse rapportering rond de kasvoorraad - Aangenomen [2017_ZC_00513J- Staf: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van coördinator-expert - Staf-

Aangen omen (20 L7 _ZC _0 05t4)
- Staf: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van adjunct van de directie

(beleidsvoorbereidend en - uitvoerend) - Dienst Beleidsondersteuning - Aangenomen
(2017_ZC_00515)

- Directie HR OPS: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van administratief
medewerker - Dienst Opleiding - Aangenomen (2017 _ZC_AASL6)

'- Administratiefen technisch personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven
en vaststelling van de wervingsreserye voor de graad van consulent (leidinggevend) - Dienst
Financiën - Facturatie - Aangenomen (20LT_ZC_0A577)

- Vacantverklaring en invulling van de betrekking van consulent (leidinggevend) - Dienst Financië,n
- Facturatie - Directie Bedrijfsvoering - Aangenomen (2017-ZC_00513)

- Invulling van de betrekking van administratief medewerker - DienstAdministratie - Directie
Preventie - Aangenomen (20L7 _ZC_00519)

- Operationeel Personeel (beroepsJ - wedertewerkstelling om medische redenen - Aangenomen
(2017_zC_00520)

- Operationeel personeel (vrijwilliger) - Beëindiging ambt - Aangenomen 12017 _ZC-00527)- Operationeel brandweerpersoneel fvrijwilliger) - Eervol ontslag op verzoek - Aangenomen
(2017_zc_00522)

- Operationeel brandweerpersoneel vrijwilliger - Eervol ontslag op verzoek - Aangenomen
(2077_ZC_A0523)

- Operationeel personeel (beroepsJ - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling -
Aangenomen (20 77 _ZC-Q A 52 4)
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- Overheidsopdrachtvanleveringen-Aankoopstadsfietsen -900/2077'128-lP-03-Gunning-
Aa n ge nomen (20 L7 -ZC -0 0525)

- Oveitreidsopdiacht van leveringen - Aankoop elelrtrische fietsen - 900 /2017 -107-lP-03 - Gunning

- Aa n ge nome n (20 t7 '!C-0A 52 6)

- feugdbrandweer Zelzate - ter beschikking stellen van voertuigen - Aangenomen

(2017-zc_00527)

05. AGF|.I¡DAPUNTEN VOOR ZOI{qRA^âD 24111/2917

A-punten
Vrijstellingvan retributie ziekenvervoerpersoneel van de zone -Aangenomen (2017-ZC-00528)

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

(2017_ZC_00529)
- ii¡st u"n graden met meer dan 10 jaar valoriseerbare beroepservaring in de privésector of als

zelfstandige ('knelpuntberoepen') 2017 - Aangenomen (20L7-ZC-00530)

- gverheidsopà.actri van leveringen - Uitbreiding IDECS via een raamovereenkomst van Astrid -

intekening - Aangenomen (2017-ZC-00531)
- Overheidsopdraðtrtvan leveringenvoorhetaankopen van 6 explosiemeters - zuurstofmeters X-

AM 2500 via een râamovereenkomstvan FOD BIZA - intekening - Aangenomen(20L7-ZC-00532)

06. VARI,APUNTEN

- VariapuntZC0l: AfspraakeersteZCvan20lB
Variapunt ZC 02t T oegangssleutel zonecollegeleden

27 /1012017

Didier De Wulf
zonesecretaris Zonecollege
Hulpverleningszone Centrum

DaniëlTermont
vootz itter Zonecollege

Hulpverleningszone Centrum
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