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LIJST - ZONERAAD

VRUDAG 27 OKTOBER 2017

Liist overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen L2O-124, en artikel 126

01. Alsemene mededelineen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeurins vorls verslae

- Validatie verslag Zaneraad woensdag 11 oktober 2017 - Aangenomen{2017-ZR_00139)

03. Hoogdrinqende punten

- Overheidsopdracht van leveringen - Aankopen en leveren van toestellen voor periodiek
preventief medisch onderzoek-900/2017-L47-IP-02 -Aangenomen (20L7 ZR_00151J

04. Ooenbare vergaderine

A-punten
- Begrotingsopmaak dienstjaar 2018 - Aangenomen (2077 -ZR_00137)- Opdracht aan Stad Gent voor het voeren vaû een procedure voor het aangaan van een lening voor

de financiering van de eventuele aankoop van gronden voor een nieuwe brandweerpost -

Aangenomen (2017_ZR_001 381
- Overeenkomst financiëlesteun aan de jeugdbrandweer - Aangenomen (2017_ZR_00133)
- Overheidsopdracht van werken - uitbreiding van de hoofdkazerne - Aangenomen

(2017_ZR_001031
B-punten

- Personeelsreglementoperationeel personeel - Aangenomcn (2077_ZR_00734)
- Arbeidsreglementadministratiefen technisch personeel - Aangenomen (2017-ZR-00135)
- Overheidsopdrachtvan leveringen -Aankoop en leveren vah pss 5000 en pçs 7000

ademluchttoestellen - 900 /2017 -148-lP-03 - Aangenomen (2017 _ZR_0A744)- Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van een logistiek voertuig 19 ton met
uitrusting -via een raamovereenkomst van FOD BIZA - intekening - Aangenomen
(2017_zR*00145J

- Overheidsopdracht van diensten - uitbreiding Frontforce - 900 2017-726-lP-04 Network Port
Cost - Aangen omen (2077 _2R 00 146)

- Overheidsopdracht van werken -inrichten van persluchtlab<l - Hulpverleningszone Centrum-
Nummer besrek 900 - 2077 - 137 -tP-02 - Aangenomen (2 0 1 7_ZR_0 0 147)

- Verkoop afgeschreven voertuigen via veiling - Aangenomen (2017_ZR_00148)
- Verkoop afgeschreven industriële wasmachine van kazerne Gentbrugge via veiling - Aangenomen

(2017 -zR-00749)- Opzegging onderhoudsovereenkomst ademhalingstoestellen BG4 HVZ Centrum - HVZ Antwerpen
1 - Aangenomen {2A77-ZR-00143)- Bruikleenovereenkomst betreffende de brandweerkazerne te Melle, Brusselsesteenweg 148 -

Aange nomen (2017 -ZR-}A t 4L)
- Bijakte bruikleenovereenkomst Melle - Aangenomen (2077-ZR-00L42)

05. Besloten verEaderins

- Gesprekken Hulpverleningszone Centrum - Hulpverleningszone Meetjesland - Aangenomen
(2017_ZR_00150J
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06. VARITPUNTEN

- Variapunt ZR 01: Verslag burgemeestersoverleg LL/L0120L7

27lLÙl20L7
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voozitterZoneraad

H ulpverleningszone Centrum
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