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LIJST _ ZONECOLLEGE

WOENSDAG 27 FEBRUARI 2OL9

Liist overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, ziinde de artikelen l2O-124, en artikel 126

01. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeuring vorig verslaq
- Validatie verslag Zonecollege maandag 11 februari 2019 -Aangenomen [2019_ZC_00084]

03. Hoogdringende punten

- Nihil

04. Te bespreken punten

A-punten

lnfopunt Zonecollege: KB facturatie DGH - uitvoering in de zone. [2019_zc_00095J
Verlenging dienstverband na het bereiken van de leeftijdsgrens - Weigering
[201e_zc_O0086J
Tucht - Uitspraak - Goedkeurin g (20 79 

-ZC_O 
0 0 87J

B-punten
- Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van Adjunctvan de

directie (leidinggevendJ - Dienst Opleiding- Directie VTO & HR OPS -Vaststelling [2019_ZC_000BSJ- Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van Controleur
fuitvoerendJ - Directie Preventie - Vaststelling (2019_ZC_00089)

- Administratief en technisch personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven
en vaststelling van de wervingsresenve voor de functie van adjunct van de directie
[beleidsvoorbereidend en- uitvoerendJ - informatiebeheerder - functionaris voor
gegevensbescherming bij de Staf - Vaststelling (ZOI9_ZC_0O090)

- Vacantverklaring en invulling van de betrekking van adjunct van de directie
fbeleidsvoorbereidend en- uitvoerendJ - Informatiebeheerder - functionaris voor
gegevensbescherming via interne mobilitei! bevordering en aanwerving - Goedkeuring
(2019_ZC_OO09L)

- Tijdelijke invulling van de functie van adjunct van de directie bij de Dienst Technische Preventie -
Directie Preventie - Goedkeurin g (20 79 _ZC_00 09 Z J

- Tijdelijke invulling van de functie van administratief medewerker - Directie VTO & HR OPS - Dienst
Opleiding - Goedkeurin g (20 19 _ZC_O 009 3J

- Vaste aanstelling na het doorlopen van de proeftijd - Goedkeuring(2019_ZC_00094J
- Vacantverklaring van de functie van brandweerman (M/V /X) fvrijwillig personeel) en opstart

aanwervingsprocedure - Goedkeurin g (2079 _ZC-000951
- Vacantverklaring van de functie van hulpverlener-ambulancier fvrijwillig personeelJ en opstart

aanwervingsprocedure - Goedkeurin g (20t9 _ZC_00096)
- Vacantverklaring van de functie van hulpverlener-ambulancier (beroepspersoneel) -Deinze -

Go e dkeuring (20 19 _ZC _0 0097 )- Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van hulpverlener - ambulancier
fberoeps] - Goedkeurin g {20 19 _ZC_O 009 8J
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Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier fvrijwillig personeelJ -Goedkeuring

l2oL9_ZC_00099)
Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeel) -Goedkeuring

[2019_ZC_00100)
Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier fvrijwillig personeel) - Wijziging

[2019_ZC_00101J
Operationeel Personeel fberoepsJ - wedertewerkstelling om medische redenen -Goedkeuring

(201,e_zc_00r02)
Operationeel Personeel (beroepsl - wedertewerkstelling om medische redenen -Goedkeuring
(2019_ZC_00103J
Operationeel Personeel [beroeps) - wedertewerkstelling om medische redenen -Goedkeuring
(2079_ZC_00104)
Operationeel personeel fberoeps) - Erkenning als arbeidsongeval - Goedkeuring

[2019_ZC_00105J
Toekenning rente omwille van globale blijvende arbeidsongeschiktheid - Goedkeuring
(20t9_zc_00706)
Operationeel personeel beroeps - Vrijwillig ontslag - Kennisnem ing (2019 -ZC-0 0 1 0 7)

Operationeel personeel vrijwilliger - Vrijwillig ontslag - Kennisneming(2079-ZC-00108)
Overheidsopdracht van leveringen - voor het aankopen van sleutels, sloten en cilinders via een

raamovereenkomst van Stad Gent - 900-2019-018-lP-02 intekening -Goedkeuring

[2019_ZC_00109J

OS.VARIAPUNTEN

- Variapunt ZC 0L: Programma denkdagen 4 en 5 april 2019
- VariapuntZC 02: Verplaatsing zonecollege en zoneraad 22 mei 20L9
- Variapunt ZC 03: Eerste bespreking rekening 201.8
- VariapuntZCO4: Locatie postWest

27 /02/201e
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Didier De Wulf

zonesecretaris Zonecollege
H ulpverlen ingszone Centru m

Mathias De Clercq
voorzitter Zonecollege

H ulpverlenin gszone Centru m
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