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ZONECOLLEGE

MAANDAG 10 DECEMBER 2018

Liist overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, ziinde de artikelen l2O-124, en artikel 126
01. Algemene mededelingen

-

Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeurine vorig verslag

-

Validatie verslag Zonecollege dinsdag 27 november 2018 - Aangenomen (201,8_ZC_00594)

03. Hoosdringende punten

-

Overheidsopdracht van leveringen - aankoop van elektrisch gereedschap op accu

-

900 /201,8-LO4-[P -02 - Aangenome n (2018_ZC_0063 5l
Overheidsopdracht van diensten - CRA dynamische bezetting - met betrekking tot het leveren
en implementeren van software en ondersteunende diensten ten behoeve van de Dispatching
- 900 2 0 1 8- 1 32-lP -0 4 - Aangenome n (2078_ZC_0 063 6J
Overheidsopdrachtvan leveringen : alcoholtesttoestellen - vaststelling en gunning 900-2018-129-lP-04 - Aangenomen (20L8_ZC_0063 7)
Benoeming in de graad van Kapitein - rol clusterofficier - Aangenomen [2018_ZC_00638J
Evaluatie Zonecommandant Hulpverleningszone Centrum - Aangenome n (2OI8_ZC_00639

04. Te bespreken punten

A-punten

-

Overleg met procureur inzake vervolgingsbeleid agressie tegen brandweerpersoneel Aangenomen (2 0 1 8_ZC_00595)

B-punten
- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum Aa n ge n o m en (2 0 L I _ZC _0 0 59

-

6)
Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum
Aangenomen (2078_ZC_00597)
Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum
Aangenomen [201 8_ZC_00598)
Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van Administratief
medewerker fgemengd) - Dienst Personeelsbeheer - Directie Bedrijfsvoering - Aangenomen
[2018_ZC_00599)
Administratief en technisch personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven
en vaststelling van de wervingsreserve voor de functie van adjunct van de directie - Dienst
Beleid & Coórdinatie - Directie Bedrijfsvoering - Aangenomen (2018_ZC_00600)
Hulpcentrum 100 - Verlenging van een waarneming hogere functie - Aangenomen
[2018_ZC_00601)
Operationeel personeel fberoeps) - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen

-

(20t8_zc_O0602)
Operationeel personeel vrijwilliger - Vrijwillig ontslag - Aangenom en (2078_ZC_00603)
Beëindiging tijdelijke benoeming vrijwillig brandweerman fPost Gavere) - Aangenomen

-

-

(2078_ZC_OO604)

Overheidsopdrachtvan leveringen - vacuiim inpaktoestel - Hulpverleningszone Centrum
Roggestraat 70 9000 GENT - 900/201.8-0056-lP-02-Gunning - Aangenomen
[2018_ZC_00605)
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Overheidsopdracht van leveringen - Fitnessmateriaal - Hulpverleningszone Centrum
Roggestraat 70 9000 GENT - 900/20L8-0020-lP-02-Gunning - Aangenomen
(2018_ZC_00606)

Overheidsopdracht van leveringen - PSS5000 - Hulpverleningszone Centrum Roggestraat 70
0 60 7l
9 0 0 0 GENT - 9 00 / 20 78-0 0 7 0- IP-0 2- Gunning - Aangenome n (2078
-ZC-O
Overheidsopdracht van werken - Inrichting en uitrusting persluchtlab o ' 900 /2018-0063-lP-03
- Gunning - Aangenomen (2078-ZC-00608)
Overheidsopdracht van diensten voor mobiele en stationaire bewaking nr 900-2018-1-18-IP-02
-intekening op het bestek TDG/2018 /004 /SDS/EXP /4409 - Aangenomen
(2018_ZC_00609J

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD

18/12l2018

A-punten

-

Infopunt Zoneraad: Inlevering doorlaatbewijzen Hulpverleningszone Centrum - Aangenomen

-

Opdrachthoudende vereniging Digipolis - Algemene vergadering van 19 december 2018
Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Hulpverleningszone Centrum en vaststelling van
het mandaat van de vertegenwoordiger. - Aangenomen (2018-ZR-00179)
Stand van zaken aansluiting nieuwe posten - Aangenomen (2018-ZC-00611J
Delegatiereglement aanstellende overheid - Verdaagd (2078-ZC-006t2)
Stand van zaken publiek toegankelijke inrichtingen - Verdaagd [2018-ZC-00613)
Principiële goedkeuring controleopdrachten directie Preventie - Verdaagd (20L8-ZC-0O674)
Kantinereglement voor posten Assenede, Gent, Deinze, Gavere, Lochristi, Melle, Merelbeke,
Nevele, Waarschoot, Zelzate en Zomergem - Aangenomen (20L8-ZC-00615)

(2018_ZC_00610)

-

B-punten

-

-

Validatie verslag Zoneraad dinsdag 27 november 20L8 - Aangenomen (2018-ZC-00616J
faaractieplan 2019 voor Welzijn op het Werk - Aangenomen (201'8-ZC-006171
Overeenkomst tussen hulpverleningszone Centrum en de stad Deinze tot het vestigen van een
rechtvan opstal met overdrachtvan bestaande opstallen voor een onroerend goed, gelegen te
Deinze, Stadionlaan 24 en26 - Aangenomen(2018-ZC-00618)
Overheidsopdrachten van leveringen - AED toestellen - nr.900/2018-130-IP-02 -intekening 0 679)
Aan genom en (20 LB
-ZC -0
Overheidsopdracht van leveringen van interventiekledij - 900-2018-110-lP-04 -intekening op
het bestek G AC / 2OI 6 / 38 3 2 - Aangenomen (2 0 1 8 -ZC-00 620)
Overheidsopdrachtvan leveringen - aankoop wasmachine en droogkast-900/201'8-057-IP-04
Voorwaarden en procedure alsook gunning - Aangenomen (2018-ZC-00627)
Overheidsopdrachtvan leveringen - 10 Relaxzetels -900/2OL8-127-lP'02 -Aangenomen

-

(20L8_ZC_00622)

Overheidsopdrachten van leveringen mobiele radio pakket 900/2078-t26'lP-04 -intekening Aangen omen (20 L8 -ZC -0 0 623)
Overheidsopdrachten van leveringen - vervangradio's ambulanciers - 900/2018-L31-lP-04
0 62 4)
i ntekening - Aan genom e n (20 lB
-ZC -O
Overheidsopdrachtvan leveringen - PPMO pop - 900/2018-0123-lP-03- Voorwaarden en
procedure alsook gunning - Aangenomen (2018-ZC-00625)
Overheidsopdracht van leveringen - Sleeppop - 900 /201.8-0076-lP-03- Voorwaarden en
procedure alsook gunning - Aangenomen (2OLB-ZC-00626)
Overheidsopdracht van leveringen - aankoop van kettingzagen en toebehoren -

04

- Aan genom e n {20 18
0 627 )
-ZC -0
gereedschap
voor invulling materiaalwagen
hydraulisch
leveringen
van
Overheidsopdracht
-900 2 0 1 8-1 06-IP-04 - Aangenomen [20 1 8-ZC-00628J
Overheidsopdracht van leveringen - aankoop van verlichting materiaalwagen 0 629)
9 0 0 / 2 0 78- 70 5 - I P- 0 4 - Aan gen om e n (20 78
-ZC -O
materiaal
materiaalwa gen - 9OO /2018-0 10 3allerlei
leveringen
Overheidsopdracht van
(20L8-ZC-006301
gunning
Aangenomen
procedure
alsook
en
IP-03-Voorwaarden
bootcontainers
aankoop
raamovereenkomst
leveringen
van
Qverheidsopdracht
- Aangenomen
gunning
procedure
alsook
en
Voorwaarden
900/2018-053-lP-04
(2018_ZC_00631)
Overheidsopdrachten van leveringen aankoop van een VW Caddy voor wespen nr.900/2 018-0096-lP-02 - intekening - Aangenomen (201'8-ZC-00632J
9

O

0
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Overheidsopdracht van diensten - onderhoud Elevator - 900 /2018-0108-0Z-Voorwaarden
en procedure alsook gunning - Aangenomen [2018_ZC_00633)
Overheidsopdracht van diensten - raamovereenkomst voor het duurzaam wassen, reinigen
en herstellen van werkkledij, uniformkledij, Linnen en andere (2 percelenJ
-900 /2078-0098-lP-0 3 - Intekening - Aangenomen (2 0 18_ZC_0 0634)

06. VARIAPUNTEN
Variapunt

ZC

01: Contactgegevens gemeenten

r0/12/2018

Didier DeWulf
zonesecretaris Zonecollege
Hulpverleningszone Centrum

10 DECEMBER 2018

Termont
orziller Zon ecol e g e
Hulpverleningszone Centrum
uo
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