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LUST _ ZONECOLLEGE

WOENSDAG 20 NOVEMBER 2019

lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de clviele veiligheid die van toepassing is
op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen t2O-124, en artlkel 126

01. Alnemene mededelinren

- Verontschuldigingenenmededelingen

02. Goedkeurlnr vorlr verslar

- Validatie verslag zonecollege maandag 4 november 2019 - Goedgekeurd (2019_ZC_00459)

03. Hoordrinsende ounten

- Nihít

04. Te besoreken ounten

A-punten
- Ontwerp begrotingswijziging 2020 - Goedgekeurd (2019_ZC_00450)
- Rapportering over het debiteurenbeheer - Goedgekeurd (2019_ZC_00461)
- Huishoudelijk reglementzonecollege -Goedgekeurd (2019_ZC_00462)
- lnfopunt zonecollege: Camera's Belfort - Goedgekeurd (2019 ZC_00463)

B-punten
- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -

Goedgekeurd (2019 ZC_00464)
- Vacantverklaring van de functie van korporaal (vrijwillig personeel) en opstart

bevorderingsprocedure - Goedgekeurd (2019_ZC_00465)
- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van brandweerman (m/v/x) (Vrijwillig

personeel) via aanwerving - aanvulling - Goedgekeurd (2019_ZC_00466)
- Operationeel personeel - kennisneming van de processen - verbaal van de proeven en

vaststelling van de wervingsreserve voor de graad van sergeant (beroepspersoneel) vía
bevord ering - G oedgekeu r d (20tg _ZC_004671

- Verlenging van de wervingsreserve voor de functie van Vakmedewerker - Onderhoud bij het
Service Center van de directie Logistiek - administratief en technisch personeel -
Goedgekeurd (2019_ZC_00468)

- Aanstelling in contractueel verband met een contract van bepaalde duur - administratief en
tech n isch pe rson ee I - G oed gekeu r d l2OL9 _ZC _00469 )

- Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid -operationeel beroepspersoneel
- Goedgekeurd (2OL9 ZC_00470)

- Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - operationeel beroepspersoneel
- Goedgekeurd (2OL9 ZC_OO47L\

- Ontbieken medisch attest van genezing - Genezenverklaring zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd 120L9_7C_OO472\

- Ontslag tijdens stage van hulpverlener- ambulancier (beroepspersoneel) - 6oedgekeurd
(2OLe ZC_004731

- Vrijwillíg ontslag - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd (2ltg ZC_OO474l
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- Overheidsopdracht van leveringen - Telescopische stok - 90O-2019-49-lP-03 - Gbedgekeurd

(2019_ZC_0047s)

05. AGENDApUNïE|V VOOn ZONERAAD 18/Urr0q

B-punten
- Overeenkomst inzake de detachering van een operationeel personeelslid naar het

Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid - Goedgekeurd (2019 zC-00476)
- Overheidsopdracht van diensten: camera's en video management - intekening -

Goedgekeurd l2}t9 ZC-004771

- Overheidsopdracht van werken: onderhoud, depannage en vernieuwing van brand-, inbraak-

en gascentrales - íntekening - Goedgekeurd (2019-ZC-00478)

06. VARIAPUNTEN

- Variapunt ZC 01: Eretekens
- VariapuntZCO2:Stabiliteitsingenieurs

2OlLua0te

Didier De Wulf
zonesecretaris Zonecollege

H ulpverleningszone Centrum

Mathias De Clercq
voorzítter Zonecollege

HulpverleningszoneCentrum
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