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LUST- ZONERAAD
VRUDAG 24 NOVEMBER 2017

Liist overeenkomstig de wet van 15 mei 2OO7 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, ziinde de artikelen L2Û-l24,en artikel 12ó

01. Alqemene mededelinsen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeurlne vorls vqrslae

- validatie verslag Zoneraad vrijdag 27 oktober 2017 - Bchandeld (2017_zR_001571

03. Hooqdringende Dunten

Opdrachthoudende vereniging Digipolis - Algemene vergadering van 20 december 2012 -
Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Hulpverleningszone Centrum en vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger. - Aangenomen (2017 _ZR_00167)- Ethias Gemeen Recht, Onderlinge Verzekeringsmaatschappij - Buitengewone algemene
vergadering van 27 november 201-7 - Aanduiding van een vertegenwoordiger van de
Hulpverleningszone Centrum. - Aangenomen [2012_ZR_00168)- Ovcrheidsopdrachtvan diensten - arbeidsongevallenverzekering nr. 90A 20L7-L64-IP-01 -
intekening op de raamovereenkomst van stad Gent - Aangenomen (2017_zR_00169)

- Overheidsopdracht van diensten nr. 900 2077 -763-lP-0 1 - burgerlijke aansprakelijkheid en
rechtsbijstandsverezekering - intekening op de raamovereenkomst van OCMW Gent -
Aangenomen {20 77 _ZR_AA77 O)

04. Onenbare versaderine

A-punten
- Validatie verslag burgemeestersoverleg woensdag 11 oktober 2017 - Aangenomen

(2017_ZR_00740)
- Personeelsplan voor het operationeel personeel - Aangenomen (2012 -zï_}}Lsz)- Vrijstelling van retributie ziekenvervoer personeel van de zone - Aangenomen (20t7 _ZR_00762)- Intercommunale TMVW - Buitengewone algemene vergadering van 22 december 2017 - Transitie

TMVW naar opdrachthoudende vereniging - oprichting TMVS - vaststellen van het mandaatvan
de vertegenwoordigervan de Hulpverleningszone. - Aangenomen (2017_zR_001ssJ

- Toetreding van de Hulpverleningszone Centrum tot de dienstverlenende vereniging
'Tussengemeeriteli¡ke Maatschappij voor Services - TMVS (Dlr]' - Aangen omen (20i7 _ZR_001S6)

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

(2017-zR_00163)
- Overeenkomst betreffende de bijkomende arbeidstijd ('opt-out'J - Aangenomen [2017_ZR_00153)- Lijst van graden met meer dan 10 jaar valoriseerbaie berbepseivaringln de privÈsector ofals

zelfstandi ge (' knel puntberoepen'J 2 0 1 7 - Aan ge nomen {ZO lZ _ZR-} 0 7 64)
- Operationeel personeel fberoeps) - aanvullende jaarlijkse verlofdagen 2018 - Aangenomen

(2017_ZR_00158)
Operationeel personeel (beroeps) - vastleggen vervangende feestdagen 2018 - Aangenomen
[2017_ZR_00159)
Overheidsopdracht van leveringen - Uitbreiding IDECS via een raamovereenkomst van Astrid -
intekening - Aangenomen (2017_ZR_00165)

- Overheidsopdracht van leveringen voor het aankopen van 6 explosiemeters - zuurstofmeters X-
AM 2500 via een raamovereenkomst van FOD BIZA - intekening - Aangenomen (2077 _ZR_00766)
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- 0verheidsopdrachtvan diensten - BIG KALETDOS - database gevaarlijke stoffen -
Hulpverleningszone Centrum - Roggesraat 70 - 9000 GENT- 900 2017-140-lP-04 - Aangenomen
(20L7_2R_00160)

- Deelname van Hulpverleningszone Centrum aan het project'AIOSAT: Autonomous Indoor
Outdoor SAfety Tracking system' binnen het Horizon 2020 programma - Aangenomen
(2017_ZR_00161)

05. Besloten versaderlns

A-punten
- Geiprekken Hulpverleningszone Centrum - Hulpverleningdzone Meetjesland - Aangenomen

[2017_ZR_00154)

24/tL/2017

Didier De Wulf
zonesecretaris Zoneraad
Hulpverlenin gszone Centrum

DaniëlTermont
vooz¡tterZoneraad

Hulpverleni n gszone Centrum
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