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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. Openbare vergadering

A-punten
- 2019_ZR_00002 - Rekruteringscampagne vrijwilligers - Kennisneming
- 2019_ZR_00001 - Rekeningen van de Zone 2018 - Vaststelling
- 2019_ZR_00003 - Dringende Geneeskundige Hulpverlening - Overeenkomst

Ambulancedienst DGH en addendum. - Goedkeuring
B-punten

- 2019_ZR_00007 - Lijst van graden met meer dan 10 jaar valoriseerbare beroepservaring in de
privésector of als zelfstandige ('knelpuntberoepen') 2019 – administratief en technisch
personeel - Goedkeuring

- 2019_ZR_00008 - Overheidsopdracht van diensten - wijziging verzekering arbeidsongevallen
wet 67 / Hulpverleningszone Centrum-Roggestraat 70 - 9000 Gent - 900 -2019 - 030 - IP - 04 -
Overheidsopdracht van diensten - wijziging verzekering arbeidsongevallen wet 67 /
Hulpverleningszone Centrum-Roggestraat 70 - 9000 Gent - 900 - 2019 - 030 - IP - 04 -
Goedkeuring

- 2019_ZR_00009 - 900/2019-005-IP-02 - Overheidsopdracht van leveringen: aankoop van
haakarmvoertuig met kraan en toebehoren -900-2019-005-IP-02 - Goedkeuring

05. Besloten vergadering

B-punten
- 2019_ZR_00004 - Mandaat tot vertegenwoordiging van de zone bij een strafklacht tegen de 

zone naar aanleiding van een ambulancefactuur - Goedkeuring
- 2019_ZR_00005 - Mandaat tot vertegenwoordiging van de zone bij een rechtsgeding tot 

vordering van een schadevergoeding ingevolge een privé-ongeval van een personeelslid -
Goedkeuring 

- Validatie verslag zoneraad woensdag 27 februari 2019 - Aangenomen (2019_ZR_00006)

- Evaluatie stormweer 10 en 11 maart 2019 - Kennisneming (2019_ZR_00010)
- Voordracht van een kandidaat ter vertegenwoordiging van de Hulpverleningszone 

Centrum in de raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging TMVS dv - 
Goedkeuring (2019_ZR_00011)

- Zittingsdata zonecollege en zoneraad 2019  - Wijziging (2019_ZR_00012)
- Standpunt  gemeentebestuur Evergem bouwgrond Durmakker - Kennisneming 

(2019_ZR_00013) 

http://www.brandweerzonecentrum.be


06. Varlaounten

- Variapunt ZR 01: lnschrijving heropening interzonale dispatch
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