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Lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van toepassing is 
op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen 120-124, en artikel 126

01. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingen en mededelingen

02. Goedkeuring vorig verslag

03. Hoogdringende punten

04. Te bespreken punten

A-punten
- Infopunt zonecollege: verwerking begrotingsresultaat 2018 en verrekening bijdrage 

fusiegemeenten - Aangenomen (2019_ZC_00027)
B-punten

- Vacantverklaring van de functie van deskundig medewerker - dispatcher (16 plaatsen) bij de 
dienst Dispatch van de directie Dispatch & ICT en opstart van een procedure van interne 
mobiliteit, bevordering en aanwerving – administratief en technisch personeel - 
Aangenomen (2019_ZC_00028)

- Aanstelling in contractueel verband van bepaalde duur via aanwerving -administratief en 
technisch personeel - Aangenomen (2019_ZC_00029)

- Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeel) - Aangenomen 
(2019_ZC_00030)

- Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeel) - Aangenomen 
(2019_ZC_00031)

- Cumulatie van beroepsactiviteiten – operationeel beroepspersoneel - Aangenomen
(2019_ZC_00032 t.e.m. 2019_ZC_00043)

- Cumulatie van beroepsactiviteiten met voorwaarden – operationeel beroepspersoneel  -
Aangenomen (2019_ZC_00044 t.e.m. 2019_ZC_00053)

- Ambtshalve eervol ontslag wegens pensionering – operationeel beroepspersoneel -
Aangenomen (2019_ZC_00054) 

- Standpunt  gemeentebestuur Evergem bouwgrond Durmakker - Aangenomen 
(2019_ZC_00058)

- Infopunt zonecollege: brief Deinze betreffende de compensatie aan Zone Meetjesland - 
Aangenomen (2019_ZC_00059) 

- Validatie verslag zonecollege maandag 11 maart 2019 - Aangenomen (2019_ZC_00026) 

http://www.brandweerzonecentrum.be


05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 24104/2019

A-punten
- Mandaat tot vertegenwoordiging van de zone en een personeelslid van de zone bij een

rechtsgeding met betrekkinB tot een geval van agressie op het werk - Aangenomen
(2019 ZC_000ss)

- Aanduiden van een vaste vertegenwoordiger van de Hulpverleningszone Centrum ín de
algemene vergadering van Poolstok. - Aangenomen (2019 ZC_00056)

- Voordracht van een kandidaat ter vertegenwoordiging van de Hulpverleningszone Centrum
in de raad van bestuur van de vzw Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) - Aangenomen
(201e zc_00057)

06. VARIAPUNTEN

- variapunt ZC 0L: Parlementaire vraag DGH
- VariapuntZC02: Verplaatsen zonecollege 3 juni 2019
- Variapunt ZC 03: Uitbreiding kazerne
- VariapuntZC04:Afuaardiging fin. adviescomité
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