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LIJST - ZONECOLLEGE

VRUDAG 18 DECEMBER 2O2O

Lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 beÍeffende de civiele veiligheid die van toepassing is
op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen t2O-L24, en artikel 126

01. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingen en mededelingen

02. Goedkeuring vorig verslag

- Validatie verslag zonecollege maandag 7 december 2O2O - Goedgekeurd (2O2O ZC_0054S)

03. Hoogdringende punten

- Nihil

04. Te bespreken punten

A-punten
- lnfopunt zonecollege: Stand van zaken van het project'ATP-beleid in de zone' -

Goedgekeurd (2O2O ZC_00549)
- Voorlopige maatregelen COVID-19 - Uitbetalen van een tijdelijke thuiswerkvergoeding. -

G oed gekeu r d (2O2O _ZC_00550)
- Rapportering over het debiteurenbeheer - Verdaagd (2020 ZC_00551)
- Principiële beslissing tot toetredÍng tot de Zelfstandige Groepering onder de benaming

' District09'. - Goedgekeu rd (2O20 _ZC_00552)
- Overheidsopdracht van leveringen - hygiënecontainer- 9OO/2O2O-L9-|P-02 - Verdaagd

(2020_zc_00ss3)
B-punten

- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -

G oedgekeu r d (2O2O _ZC_00554)
- Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum -

Goedgekeurd l2O2O ZC_00511)
- Boeken als minwaarde van gewone ontvangsten Hulpverleningszone centrum -

G oed gekeu r d (2O2O _ZC_0055 5)

- Boeken als minwaarde van gewone ontvangsten Hulpverleningszone centrum -

G oed geke u r d (2O2O _ZC_00556)
- Boeken als minwaarde van gewone ontvangsten Hulpverleningszone centrum -

G oed gekeu r d (2O2O _ZC_00557)
- Boeken als mínwaarde van gewone ontvangsten Hulpverleningszone centrum -

G oed ge ke u r d (2020 _ZC_00558)
- Boeken als minwaarde van gewone ontvangsten Hulpverleningszone centrum -

G oed gekeu r d (2020 _ZC_005 59)
- Vacantverklaring van de functie van coórdinator-expert (leidinggevende DGH) bij de directie

Operaties en opstart van een procedure van interne mobiliteit en bevordering -
administratief en technisch personeel - Goedgekeu rd (2O2O_7C_00560)
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Verlenging van de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectieprocedure van de functie van

adjunct van de directie (leidinggevend) (expert wagenpark) bij de expertcel rollend materieel

van de directie logistiek - adminístratief en technisch personeel - Goedgekeurd
(2020_ZC_OO'6L\

Geldigheid van de kandidaturen voor de functie van vakmedewerker-onderhoud bij het
service center van de directie logistiek - Goedgekeurd I2O2O_ZC_00562)
Operationeel personeel - kennisneming van de processen - verbaal van de proeven en

vaststelling van de wervingsreserve voor de functie van brandweerman lm/v/x) (vrijwillig
personeel) voor de posten Assenede, Deinze, Gavere, Lochristi, Melle, Merelbeke, Nevele,

Waarschoot, Zelzale en Zomergem - Goedgekeurd (2O2O_ZC_00563)

Aanstelling in contractueel verband van onbepaalde duur via aanwerving - administratief en

technisch personeel - Goedgekeurd (202O ZC_00554)

Verlenging van de bevorderingsstage in de graad van sergeant (beroeps) - Goedgekeurd
(2020_zc_00s6s)
Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier (beroepspersoneel) - Goedgekeurd
(2020 zc_00s66)
Benoeming in de graad van brandweerman (vrijwillig personeel) - Goedgekeurd
(2020_zc_oos67)

Erkenning als arbeids(weg)ongeval - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd
(2020_zc_oos68)

Genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - operationeel beroepspersoneel
- G oed gekeu r d (202O _7C_00569)
Ontbreken medisch attest van genezing - Genezenverklaring zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid -operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd (2O2O_ZC_00570)

Cumulatie van beroepsactiviteiten - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd
(2O2O ZC_OO577!

Cumulatie van beroepsactiviteiten - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd

l2O2O ZC_OO'72\
Cumulatie van beroepsactiviteiten - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd
(2O2O_ZC_OO'73l

Eervol ontslag - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd (2O2O_ZC-00574)

Vrijwillig ontslag - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd (202O_7C-00575)

Uitbctaling crkcntclijkhcidsprcmic - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd
(2O2O_ZC_OO'76)

Overheidsopdracht van leveringen - lnterventiepakken - lntekening HVZ Antwerpen - 900-

2O2O-O97 -lP -04 - G o ed g e ke u rd ( 20 2 O_ZC _OO57 7 |
Overheidsopdracht van leveringen - radio's operationele dienst en toebehoren - 9OO|2O2O-

99-lP-04 - intekening - Goedgekeu rd (2O2O_7C_00578)

Overheidsopdracht van leveringen - track and trace systeem in operationele voertuigen -

9OO / 2O2O -O85- I P -04 - G o ed ge ke u r d (2O20 _7C_005 79 )

Dive rse overee n komsten 2020 - G oed gekeu r d (2O20 _7C_00580)
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