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LIJST - ZONECOLLEGE

WOENSDAG 27 JANUARI 2021

lijst overccnkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van toepassing is
op hct vlak van toezicht, zijnde de artikelen IZO-124, en artikel 126

01. Alsemene mededclinsen

- Verontschuldigingenenmededelingen

02. Goedkeurinr vorle verslar

- Validatie verslag zonecollege woensdag 13 januari 2O21 - Goedgekeurd (2021 ZC_00045)

03. Hoordrinsende punten

- Nihit

04. Te besprckcn ountcn

A-punten
- Beéindiging benoeming - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeurd (2021_ZC_00046)

B-punten
- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum -

Goedgekeurd (}OZt ZC_OOO47I

- Driemaandelijkse rapportering rond de kasvoorraad - Goedgekeurd l2A2l_ZC_00048)
- Te betalen personeelsuitgaven - Goedgekeurd (2021 ZC_00049)
- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van coórdinator hulpverlener-ambulancier

(vriiwillig personeel) via bevordering - Goedgekeurd (2O21 ZC_00050)
- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van hulpverlener-ambulancier

(beroepspersoneel) via aanwerving - Verdaagd (2021_ZC*00051)
- Kennisneming van de processen-verbaal van de proeven en vaststelling van de

wervingsreserve voor de functie van consulent (beleidsuiwoerend) bij de dienst
zonesecretaríaat en beleidsondersteuning van de directie staf- administratief en technisch
personeel - Goedgekeurd (2021 ZC_00052)

- Kennisneming van de processen-verbaalvan de proeven en vaststelling van de
wervingsreserve voor de functie van consulent (ondersteunend) bij de dienst Selectie en
Loopbaanontwikkeling van de directie Bedrijfsvoering- administratief en technisch personeel
- Goedgekeurd (2OZI ZC_00053)

- Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van brandweerman (m/v/x) (vrijwillig
personeel) - Goedgekeurd (2021_ZC_00054)

- Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van brandweerman (m/v/x) (vrijwillig
personeel) - Goedgekeurd {2021 ZC_00055)

- Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van brandweerman (m/v/x) (vríjwillig
personeel ) - Goed gekeur d (2021_ZC_000561

- Benoeming in de graad van brandweerman (beroeps personeel) - Goedgekeurd
(202t zc_aoosTl

- Erkenning als arbeids(weg)ongeval -operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd
(2021_ZC_000s8)
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- Ontbreken medisch attest van genezing - Genezenverklaring zonder blijvende

arbeidsongeschiktheid - operationeel beroepspersoneel * Goedgekeurd (2021 ZC-00059)

- VrUwillig ontslag - vrijwillig operationeel ambulancepersoneel - Goedgekeurd
(2021 Zc_ooo6o)

- Overheidsopdracht van leveringen - leveren van brand preventie voertuig -

Hulpverleningszone Centrum - 900/2020-052-lP-04- stopzetting - Goedgekeurd
(2021_ZC_00061)

- 9OO/2O2O-093-lP-02 Overheidsopdracht van díensten: merkendealers - Goedgekeurd
(2A21_7C_OOA6?|

os. AGENDAPUNTEN VOOR ZONËRAAg 241021?021

A-punten
- lnfopunt zoneraad: BTW-optimalisatie voor Hulpverleningszone Centrum - akkoord met

BTW-administratie - Goedgekeurd {2021-ZC-00063}

06. VARIAPUNTEN

- Variapunt ZC 01: Vraag Geronimo
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Marijn Seys

Zonesecretaris
Hulpverleningszone Centrum

Mathias De Clercq
voorzitter Zonecol lege

H ulpverlen in gszone Centrum
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