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LIJST - ZONECOLLEGE

WOENSDAG 29 MEI2019

Liist overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van toepassing is

op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen L2O-124, en artikel 126

01. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingen en mededelingen

02. Goedkeuring voris verslag

- Validatie verslag zonecollege maandag 6 mei 2019 - Goedgekeurd (2O19 ZC_00133)

03. Hooedringende punten

- Nihil

04. Te bespreken punten

A-punten
- Ontwerp begrotingswijziging 2OL9 - Goedgekeurd (2OL9_ZC_00134)

- Vraag tot tenlasteneming onderhoud en kosten poort Rode Kruis in de post Nevele gelegen
in Deinze - Goedgekeurd (2O79 ZC_00135)

- lnfopunt zonecollege: zonale afspraken voor het parkeren van dienstvoertuigen binnen de
steden en gemeenten van de zone - Goedgekeurd (201-9_ZC_00136)

- lnfopunt zonecollege: implementeren van het politiereglement van Stad Gent op
kamerwoningen binnen de gemeentes van de zone. - Goedgekeurd (2019_ZC_OOI37\

B-punten
- Verlenging dienstverband na het bereiken van de leeftijdsgrens - administratief en technisch

personeel - Goedgekeurd (2019_ZC_00138)
- Operationeel personeel (beroeps) - wedertewerkstelling om medische redenenen -

Goedge keu rd (2OL9 _ZC_00139 )

- Erkenning als arbeids[(weg)]ongeval - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd
(2OL9 ZC_OOr4ll

- Erkenning als arbeids[(weg)]ongeval - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd
(2019_ZC_OOL47)

- Erkenning als arbeids[(weg)]ongeval - administratief en technisch personeel - Goedgekeurd
(2019 ZC_OOr4zl

- Opschorting benoeming - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd (2OL9_ZC_00143)
- Vrijwillig ontslag - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd (2019_ZC_OOt44l
- Vrijwillig ontslag - vrijwillig operationeel ambulancepersoneel - Goedgekeurd

(2079_ZC_OOr4sl
- Vrijwillig ontslag - vrijwillig operationeel ambulancepersoneel - Goedgekeurd

(20L9 ZC_00146)
- Eervol ontslag op eigen verzoek - vrijwillig operationeel ambulancepersoneel - Goedgekeurd

(2019_ZC_OOr47l
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- Ambtshalve eervol ontslag wegens pensionering - operationeel beroepspersoneel -

Goedge keu rd (2O79 _ZC_00 148 )

- Overheidsopdrachten van leveringen: medisch routinemateriaal: 900-20L9-0Lt-lP-Oz -

Goedge keu rd (2OL9 _ZC_00 149 )

- Overheidsopdracht van leveringen - bedrijfskledij -intekening - Goedgekeurd
(2019_ZC_001s0)

- Overheidsopdracht van leveringen - vertragingsboete op dossier gesloten voertuig van 19 ton
- Hulpverleningszone Centrum - 9OO 2017-L45-lP-02 - Goedgekeurd (2019_ZC-00151)

- Overheidsopdracht van leveringen - vertragingsboete op dossier gesloten voertuig van L4,5

ton - Hulpverleningszone Centrum - 9OO-2O17-1-65-lP-02 - Goedgekeurd (2019_ZC-OOI52\

- Diensten die de continuiteit van de dienst moeten verzekeren tijdens de sluitingen van de

administratie - admínistratief en technisch personeel - Goedgekeurd (2019-ZC-00L53)

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 17105/2019

A-punten
- Opdrachthoudende vereniging Digipolis - Algemene vergadering dd. 26 juni 2019 -

Aanduiden afgevaardigde voor de Hulpverleningszone Centrum - Vaststellen mandaat van de

vertegenwoordiger. - Goedgekeurd (2019_ZC_00154)

- Begrotingswijziging dienstjaar 2079 - Goedgekeurd (2OL9-ZC-00155)

- Aanpak hydrantencontrole op het grondgebied van Hulpverleningszone Centrum -

Goedge keu rd (2Ot9 _7C_00L56)
- Werkwijze beknopt verslag brandweer naar aanleiding van acuut en ernstig gevaar voor de

(openbare) veiIigheid - Goedgekeurd (20L9_ZC_OOL57|

- Geïntegreerd beleid rond fysieke paraatheid en medische geschiktheid - Goedgekeurd
(2019_ZC_00ls8)

- Reglement alcohol-, drugs- en geneesmiddelengebruik - ATP - Goedgekeurd
(2019_ZC_001s9)

- Personeelsreglement operationeel personeel - Bijlage 3 Reglement Alcohol- en druggebruik -

Goedgekeu rd (2OI9 _ZC _001 60)

B-punten
- Schenking van lT materiaal - Goedgekeurd (2019-ZC-00161)
- Samenwerkingsovereenkomst SAH - interzonaal met Hulpverleningszone Meetjesland -

Goedge keu rd (2Ot9 _ZC_00162 )

- Detacheringsovereenkomst - Goedgekeu rd (2O19 _ZC-00163)
- Overheidsopdracht van diensten - uitbreiding frontforce - CRA Ambureg Frontforce - 900-

2OL9-O7 3 I P-04 - Goedgekeu rd (20L9 _ZC_00164)
- Overheidsopdracht van leveríngen - aankoop G.l.D., G.P.S. en toebehoren - 900-2019-075-lP-

04 - intekening - Goedgekeurd (2019_ZC-00165)

- Overheidsopdrachten van werken UPS-toestellen - 900-2019-42-lP-02 - Goedgekeurd
(2019_ZC_00166)

- Overheidsopdrachten van leveringen:fitnessmateriaal- Goedgekeurd (2OL9 ZC-00167)

- Overheidsopdracht van leveringen: raamovereenkomst valbescherming en klimmateriaal -

intekening - Goedgekeurd (2019_ZC_00168)

- Overheidsopdracht van leveringen - Middelschuim Monitor - Nummer bestek 9OO/20f9-46-
I P-03 - Goedgekeu rd (2Ot9 _7C_00169)

- Overheidsopdracht van leveringen - mobiele monitoren - Hulpverleningszone Centrum - 900-

2019-045-lP-04 - Goedgekeurd (2019_ZC-00170)

- Overheidsopdracht van leveringen: omslagvulmachine - Goedgekeurd (2019-ZC_00171")

06. VARIAPUNTEN

- Variapunt ZC 0L: Vergelijking veilingssite

- Variapu ntZC O2: Raamcontract stabiliteitsingenieur
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