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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

B-punten
- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -

Aangenomen (2019_ZC_00061)
- Vacantverklaring van de functie van administratief medewerker bij de dienst Facturatie en de

dienst Onthaal & Balie van de directie Bedrijsvoering en opstart van een procedure van
interne mobiliteit, bevordering en aanwerving – administratief en technisch personeel -
Aangenomen (2019_ZC_00062)

- Kennisneming van de processen-verbaal van de proeven en vaststelling van de
wervingsreserve voor de functie van Consulent (ondersteunend) HR bij de dienst Selectie &
Loopbaanbegeleiding van de directie VTO & HR OPS – administratief en technisch personeel -
Aangenomen (2019_ZC_00063)

- Verlenging van de wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker bij de
dienst Balie & Onthaal van de directie Bedrijfsvoering – administratief en technisch personeel
- Aangenomen (2019_ZC_00064)

- Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeel) - Aangenomen
(2019_ZC_00065)

- Verlenging van stage in de graad van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeel) -
Aangenomen (2019_ZC_00066)

- Vrijwillig ontslag – operationeel beroepspersoneel - Aangenomen (2019_ZC_00067)
- Ambtshalve eervol ontslag wegens pensionering – operationeel beroepspersoneel -

Aangenomen (2019_ZC_00068)
- Eervol ontslag op eigen verzoek – vrijwillig operationeel personeel - Aangenomen

(2019_ZC_00069)

- Validatie verslag zonecollege woensdag 27 maart 2019 - Aangenomen (2019_ZC_00060)

- Overheidsopdracht van werken - plaatsen van een tussenvloer - 900/2019-28-IP-03 -
Aangenomen (2019_ZC_00073)

- Brandweermiddelen beheerscomité sevesofonds 2019 - Aangenomen (2019_ZC_00074)

http://www.brandweerzonecentrum.be


05. Agendapunten voor zoneraad 24lO4l2OL9

A-punten
- Dienstverlenende vereniging TMVS dv - Algemene vergadering dd. 11juni 2019 - Aanduiden

afgevaardigde voor de Hulpverleningszone Centrum - Vaststellen mandaat van de
vertege nwoord ige r. - Aa ngen o m e n 12O19 _ZC_0007 1)

B-punten
- Validatie verslag zoneraad woensdag 27 maarl2OLg - Aangenomen |2OL9_ZC_OOO72\
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Didier De Wulf
zonesecretaris Zonecol lege
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voorzitter Zonecol lege
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