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LIJST - ZONECOTLEGE

VRIIDAG 23 OKTOBER 2O2O

lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van toepassing is
op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen L20-t24, en artikel L26

01. Alsemene mededellnren

- Mededelingenenverontschuldigingen

02. Goedkeurinp vorig verslafi

- Validatie verslag zonecollege maandag 5 oktober 2020 - Goedgekeurd l2O2O ZC_OO44A!

03. Hoogdrlngende punten

- Nihil

04. Te bespreken punten

B-punten
- Driemaandelijkse rapportering rond de kasvoorraad - Goedgekeurd |2O2O_ZC_00441)
- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -

Goedgekeu rd (2820 _ZC_0A442|
- Vacantverklaring van de functie van consulent (beleidsuitvoerend) bij de expertcel niet-

rollend materieel van de directie logistiek en opstart van een procedure van interne
mobiliteit, bevordering en aanwerving - administratief en technisch personeel -

Goed gekeu rd (2OZA _ZC_OO443|
- Vacantverklaring van de functie van consulent (ondersteunend) - sportdeskundige bij de

dienst instructie van de directie VTO en opstart van een procedure van interne mobiliteít,
bevordering en aanwervíng - administratief en technisch personeel - Goedgekeurd
l.2020_ZC_0O4441

- Geldigheid van de kandidaturen voor de functie van consulent (ondersteunend) bij de dienst
selectie en loopbaanontwikkeling van de directie bedrijfsvoering - administratief en
technisch personeel - Verdaagd {2020 ZC_00445\

- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van brandweerman (M/V/X)
(beroepspersoneel) via aanwerving - Goedgekeurd I2OZO_ZC_00446)

- Toekenning geldelijke anciënniteit bij indiensttreding- operationeel beroepspersoneel -

Goedgekeu rd QATA _ZC_0O447)
- Toekenning geldelijke anciënniteit bij índiensttreding- operationeel beroepspersoneel -

Goedgekeurd 
'2020 

ZC_OO448|
- Verlenging van stage in de graad van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeel) -

G oedge keu rd (2O2O _ZC _OO449)
- Cumulatie van beroepsactiviteiten - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd

(2020_zc_004s0)
- Erkenning als arbeids{weg}ongeval - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd

l2o2o_ZC_004stl
- Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - administratief en technisch

personeel - Goedgekeu r d l2A2O _ZC_0045 2)
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- Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - operationeel beroepspersoneel
- Goedgekeu r d {.2020 -ZC-00453 )

- Ontbreken medisch attest van genezing - Genezenverklaring zonder blijvende

arbeidsongeschiktheid - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd (2020-.ZC-00454)

- Opschorting benoeming - vrUwillig operationeel personeel - Goedgekeurd (2020 ZC-00455)

- Vrijwillig ontslag - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd {2020-ZC-00456)
- Eervol ontslag op eigen verzoek - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd

(2020_zc_004s7)
- Eervol ontslag op eigen verzoek - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd

(2020 zc*004s8)

05, AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 18/11/2020

B-punten
- Overheidsopdracht van diensten ' proof of concept engagement vrijwilligers '9OO|2O2O-O75-

lP-04 - Goedgekeurd (2020-ZC-00459)

06. VARIAPUNTEN

- Variapunt ZC 01: Bezoek gemeenteraad Oosterzele
- VariapunlTCO2:W'rjziging personeelsreglement OPS

n/ro/2o2o

Marijn Seys

Zonesecretaris
H ulpverlen ingszo ne Centrum

Mathias De Clercq
voorzitter Zonecollege

Hulpverleningszone Centrum
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