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LIJST - ZONECOLLEGE

MMNDAG 03 FEBRUARI2O2O

Lijst overeenkomstig de wet van 15 mel 2007 betreffende de civiele veiligheid die van toepassing is
op het vlak van toezlcht, zflnde de artikelen L2O-124, en artikel 126

01. Ahemene mededelinsen

- Verontschuldigingenenmededelingen

02. Goedkeurlnr voris verslas

- ValidatÍe verslag zonecollege woensdag 22 januari 2020 - Goedgekeurd (2020 ZC_00040)

03. Hoosdrlnsende ounten

- Nihil

04. Te bespreken nunten

A-punten
- BTW-optimalisatíe voor Hulpverleningszone Centrum: advies VATsquare en verdere stappen

- Goedgekeurd (2020JC_00041)
B-punten

- Geldigheid van de kandidaturen voor de functie van administratief medewerker bij de dienst
Opleiding van de directie WO & HR OPS - administratief en technisch personeel -
Goed ge keu rd (2020 _ZC_A00421

- Geldigheid van de kandidaturen.voor de functie van adjunct van de directie -

bestuursondersteuning (regisserend) bij het zonesecretariaat van de Staf - administratief en

technisch personeel - Goedgekeurd (2020_ZC_00043)
- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van korporaal (Vrijwillig personeel) via

bevordering - aanvulling - Goedgekeurd (2O2O_ZC_00044)
- Aanstelling in contractueel verband van bepaalde duur via aanwerving - administratief en

technisch personeel - Goedgekeurd (2020 ZC_00045)
- Operationeel personeel (beroeps) - wedertewerkstelling om medische redenen -

Goedgekeurd (2020_ZC_00046)

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 12102/2020

A-punten
- Begrotingswijziging dienstjaa r 2020 - Goedgekeurd |àOàO_ZC_OOO47\

B-punten
- Overheidsopdracht van diensten - Uitbreiding FrontForce - 900 2020-009-lP-04 -

Goedgekeurd (2020 ZC_00049)
- Overheidsopdracht van diensten - CRA changes frontforce: emergency - 900 2020-006-lP-04 -

Goedgekeurd (2020_ZC_00050)
- Overheidsopdracht van werken; binnenschrijnwerk - intekening - Goedgekeurd

(2020_zc_000s1)
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06. VARIAPUNTEN

- Variapunt ZC 01: Opleiding in dienst
- Variapunt zc02:Aanpassrng kalender zonecolleges en zoneraden 2020

3l02l2O2O

Didier De Wulf
zonesecretaris Zonecollege

Hulpverleningszone Centrum

Mathias De Clercq
vooraitter Zonecol lege

Hulpverleni ngszoneCentrum
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