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Liist overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, ziinde de artikelen l2}-L24,en artikel 126
01. Aleelnene mededelineeg

-

Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02, Goedkeurlng vorie verslaq

-

Validatie verslag Zonecollege maandag 10 december 2018 - Aangenomen
[2018_ZC_00640)

03. HooedrÍngende ounten

-

Nihil

04. Te besnreken ounten

A.
B-punten

-

-

Boeken als minwaarde van gewone niet-Íiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum
Aangenomen [20 18_ZC_0 0 641)
Boeken als minwaarde van gewone niet'fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum
A an gen omen {20 18 _ZC _O O 6 42)
Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum
Aan geno men (20 l8 _ZC_00 643')
Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum
Aangenomen (2018 _ZC _00 64 4)
Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de functie van adjunct van de
directie fbeleidsvoorbereidend en- uitvoerendJ - Informatiebeheerder -functionarisvoor
gegevensbescherming bij de Staf - Aangenomen (2019_ZC_00645J
Tijdelijke invulling van de functie van administratief medewerker - Directie Preventie -Dienst
Administratie - Aangenom en (2018_ZC_00646)
Tijdelijke invulling van de functie van administratief medewerker - Directie Bedrijfsvoering Dienst Personeelsbeheer - Aangenomen (2018-ZC_00647)
Invulling van de betrekking van adjunct van de directie bij de Dienst Beleid & Coiirdinatie van de

-

Directie Bedrijfsvoering via interne mobilitei! bevordering en aanwerving - Aangenomen
(20\8_ZC_00648)
Vacantverklaring van de functie van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeell -

-

Áangeno men (20 18 _ZC_O 0 6 49)
Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van

-

-

vriiwillig hulpverlener - ambulancier voor
poule Melle-Assenede - Aangenomen (2018_ZC_00650)
Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van vrijwillig hulpvertener - ambulancier voor
poule Melle-Assenede - Aangenomen[201S_ZC_00651]
Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van vrijwillig hulpverlener - ambulancier voor
poule Melle-Assenede - Aangenomen [2018_ZC_006S2)
Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van vrijwillig hulpverlener - ambulancier voor
poule Melle-Assenede - Aangenomen (2018_ZC_00653)
Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier fberoepspersoneel) - Aangenomen
[2018_ZC_00654)
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Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier
(2018_zc_006ssJ
Benoeming in de graad van brandweerman [vrijwillig
[2018_ZC_006s6J
Benoeming in de graad van brandweerman [vrijwillig
(20L8_ZC_00657)
Benoeming in de graad van brandweerman (vrijwillig

(beroepspersoneel) - Aangenomen
personeel) - Aangenomen
personeelJ - Aangenomen
personeelJ - Aangenomen

[2018_ZC_00658J
óperationeel Personeel (beroeps) - wedertewerkstelling om medische redenen - Aangenomen
[2018_ZC_00659J

Administratief & technisch personeel - Erkenning als arbeidsongeval

-

- Aangenomen

Opschorting benoeming' Aangenomen (2018-ZC-00661)
Operationeel brandweerp ersoneel (vrijwilliger) - Eervol ontslag op verzoek'Aangenomen
(20L8_ZC_00662)
óperationeel brandweerpersoneel (vrijwilliger) - Eervol ontslag op verzoek - Aangenomen
[2018_zc_00663J
Beëindiging tijdelijke benoeming vrijwillig brandweerman (Post Melle) - Aangenomen
(2018-ZC_A0664)
Óverheidsopdracht van werken - vernieuwen sportvloer - Hulpverleningszone Centrum
Roggestraat 70 9000 GENT - 900/2018-0065-lP-04 - Gunning - Aangenomen
(2018_ZC-00665)
Overheidsopdrachtvan diensten - brandpolis brandweerkazernes - Hulpverleningszone
Centrum - 900 /2017'035-lP-04 ' Gunning - Aangenomen [2018-ZC-00666)
Overheidsopdracht van diensten - leveren van speciÍieke onderdelen en herstellingen
uitgevoerd door merkendealers voor diverse voertuigen en machines - Vaststelling
voorwaarden en procedure alsook gunning - Aangenomen t20L8-zc-ao667)
Overheidsopdrachtenvanleveringen twee wegpagers nr,900/2018'125-lP'04-intekening
Aangenomen [20 18-ZC-00668)

-

Oveiheiasopdrachtvan leveringen -veiligheidsschoenen - Hulpverleningszone Centrum
-900/2018-058-lP-04 - Gunning' Aangenomen (2018-ZC-00669)
Overheidsopdrachtvan leveringen - waterdispenser nr.900/2018-0099SLS/2 0 1 6/0 0 7 / 263 4-lntekeni n g' Aangenomen (2 0 1 8-ZC-0 0670)

09

OS. AGENDAPUNTEN VOORZONER]MD

,01/2019

A-punten

-

Verkiezingzonecollege'Aangenomen

(2018-ZC-00671)

L8/12/2018

Didier DeWulf
zonesecretaris Zonecollege
Hulpverleningszone Centrum

18 DECEMBER 2018

voorzitter Zonecollege
Hulpverleningszone Centrum
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