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LUST - ZONECOLLEGE

MAANDAG 1 OKTOBER 2018

Lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen L2O-L24, en artikel 126

01. Alsemene mededelinsen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeuring vorig verslag

- Validatie verslag Zonecollege maandag 17 september 2018 - Aangenomen (20L8_ZC_00442)

03. Hoogdringende punten

- Nihil

O4. Te bespreken punten

A-punten
- Permanentieregeling ziekenwagendienst post Assenede - Aangenomen [2018_ZC_00443)
- Infopunt zonecollege: premies bij afiruezigheid wegens arbeidsongeval - Aangenomen

(2018_ZC_00444)
B-punten

- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -

Aangenomen (20 tB _ZC _0 0 4 45)
- Vacantverklaring van de functie van adjunct van de directie bij de Dienst Technische Preventie -

Directie Preventie en opstart van een procedure van interne mobiliteit bevordering en
aanwerving - administratief en technisch personeel - Aangenomen (2078-ZC-00446)

- Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van Adjunct van de
directie (beleidsvoorbereidend en - uitvoerend) - Directie Bedrijfsvoering Dienst Beleid &
Coórdinatie - Aangenomen (2078_ZC_00447)

- Operationeel personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven en vaststelling
van de overgangsreserye voor de functie van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeel) via
overgangsprocedure voor post Melle - Aangenomen (20L8_ZC_00448)

- Operationeel personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven en vaststelling
van de wervingsreserve voor de functie van brandweerman IM/V /X) [beroepspersoneelJ -

Aangenomen (20 I8 _ZC _0 0 4 49)
- Benoeming in de graad van Kapitein - rol clusterofficier - Aangenomen [2018-ZC-00450J
- Toelating tot de overgangsstage in de functie van vrijwillig hulpverlener - ambulancier [MelleJ -

Aangenomen (2 0 78 _ZC _0 0 451)
- Toelating tot de overgangsstage in de functie van vrijwillig hulpverlener - ambulancier fMelle] -

Aan genomen (20 18 _ZC _0 0 452)
- Toelating tot de overgangsstage in de functie van vrijwillig hulpverlener - ambulancier fMelle) -

Aangenomen [20 18_ZC_0 0453)
- Toelating tot de overgangsstage in de functie van vrijwillig hulpverlener - ambulancier fMelle) -

Aangenomen (2 0 18_ZC_00454)
- Operationeel Personeel (beroepsJ - wedertewerkstelling om medische redenen - Aangenomen

[2018_ZC_00455J
- 0perationeel Personeel (beroepsJ - wedertewerkstelling om medische redenen - Aangenomen

(2078_ZC_00456)
- Operationeel Personeel (beroeps) - wedertewerkstelling om medische redenen - Aangenomen

(2018_ZC_00457)
- Operationeel personeel (beroepsJ - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen

(2018_ZC_004581
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Administratief & technisch personeel - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen
(2018_ZC_00459)
Operationeel personeel fberoepsJ - Beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid - Aangenomen (2 0 1 8-ZC-00460J
Operationeel personeel - Uitbetaling van bijzondere vergoedingen - Aangenomen
(20L8_ZC_0046L)
Operationeel personeel - Uitbetaling van bijzondere vergoedingen - Aangenomen

[20L8_ZC_00462)
Operationeel personeel - Uitbetaling van bijzondere vergoedingen - Aangenomen

[2018_ZC_00463J

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 24l10/2018

A-punten
- Begrotingsopmaak dienstjaar 2019 - Aangenomen (20L8-ZC-O0464)
- Organisatieziekenwagendienst-Aangenomen (20L8-ZC-00465)
- Vervolgtraject project "Organisatiecultuur & Ieiderschap" - Aangenomen (20t8-ZC-00466)

Kledijreglement - Aangenomen (2018-ZC_00467)
- Minimale prestatievergoeding van twee uur voor ambulancepersoneel - Aangenomen

(2018_ZC_00468)
B-punten

- Personeelsreglementoperationeel personeel -Aangenomen (2018-ZC_00469)
- Schenking minibus Opel Vivaro 4t4 66L en 50 oude matrassen en 50 oude dekens -Aangenomen

{20L8_ZC_00470)

06. VARIAPUNTEN

Variapunt ZC 07: Zoneraad 18 december

0r/10/20L8

Didier DeWulf
zonesecretari s zonecol lege
Hul pverleni ngszone Centrum

DaniëlTermont
voorzitterZonecollege

Hulpverleningszone Centrum
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