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LIJsT _ ZONECOTLEGE
VRUDAG 24 NOVEMBER2OlT

Liist overeenkomstig de wetvan 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen l?,O-'.24, en artikel 126
01. Alsemene mededelinsen

-

Verontschuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeurins voris verslas

-

Validatie verslag Zonecollege maandag 6 november 2017 - Aangen omen {20L7
-ZC_00549)

03. Hoosdrinsende nunten

-

Nihil

O4Te besDreken Dunten
B-punten

-

-

Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum Aangenomen (2017_ZC_00550)
Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum Aangenomen [20 17_ZC_005 5 1)
Administratief personeel - sluitingsdagen 2018 - Aangenomen (ZT|Z_ZC_A}SSZ)
Directie Bedrijfsvoering:.de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van
administratief medewerker - Dienst Financiën-Facturatie - Aangenom en (2017 _ZC_00553)
Directie Bedriffsvoering: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van
administratief medewerker - Dienst Inkoop & Partners en Dienst Financièn-Uitgaven Aangenomen (20 17 _ZC _0 05 5 4)
Directie VTO & HR OPS: de organisatie van een selectieprocedure voor de functie van consulent
[ondersteunendJ applicatiebeheer - Staf - Aangenomen (2072 _ZC_005SS]
Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van coördinator-expert (leidinggevend) - Staf - Aangenomen

{24ú_ZC_A0556)
Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van adjunct van de directie - Staf - Dienst Beleidsondersteuning
- Aa nge nomen (20L7
-ZC -00 557)
Geldigheid van de kandidaturen na de oproep tot kandidaten voor de aanleg van een
wervingsreserve voor de functie van administratief medewerker - Directie HR OPS - Dienst

-

Opleiding - Aangenomen (2077 _ZC_00 558)
Administratiefen technisch personeel - kennisnemingvan de processen-verbaal van de proeven
en vaststelling van de wervingsreserve voor de graad van adjunct van de directie - communicatie

-

Administratief en.technisch personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven

- Aange nome

n (20 77 _ZC _00559)

en vaststelling van de wervingsreserve voor de graad van consulent fondersteunend)

-

Bestuursondersteuning - Staf- Zonesecretariaat/Kwaliteitszorg,/Eu-projecten - Aangenomen
(2077_ZC_00560)
Invulling van de betrekking van adjunct van de directie - communicatie - Aangenomen
(2017_ZC_O0561)

-

Invulling van de betrekking van consulent (ondersteunend) bestuursondeisteuning - Stafzonesecretariaat/Kwaliteitszorg/EU-projecten - Aangenomen (2012_zc_005621 te.m.

-

Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van hulpverlener - ambulancier [beroeps) Aangenomen {2017 _ZC _00564J t e.m. [2 0 1 7_ZC_00 5 65]

(2817-ZC_AO563)
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-

Benoeming in de graad van hulpverlener-ambulancier {vrijwillig personeel) - Aangenomen

.

Hulpcentrum 100 - Verlenging van een waarneming hogere functie - Aangenomen

{z\fl_ZC_00s66)

(2A77_ZC_00s67)

-

Waarneming van een hogere functie - coördinator-expert - verlenging - Aangenomen
(zvfl_ZC_0A568)
Opschorting benoeming - Aangenomen (2017-ZC-00569) te.m. (20L7-ZC-00570)
Operationeel personeel fberoeps) - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen

-

(2017_ZC_00577)
Toekenning rente omwille van globale blijvende arbeidsongeschiktheid - Aangenomen

-

Operationeel personeel vriiwilliger - Vrijwillig ontslag - Aangenomen [2017-ZC-00573) Le.m.

-

Uitbetaling erkentelijkheidspremie - Aangenomen (2077 -ZC-00577) te.m. {2017:IC-0A579')
Overheidsopdracht van diensten: Catering - regulariseren van de opdracht - nr. 900/20 17 -IS7 -

-

{2017f,C_A0572)

[2017JC-A0576)

IP-02 - Aangen omen (20L7 -ZC-00 5 80)
Overheidsopdracht van diensten - afsluiten van een brandpolis voor de verschillende
brandweerkazernes - 900/2017-152-lP-02 - overheidsopdrachten van beperkte waarde aanvaarde factuur - Aangenomen (2017-ZC-00581)
Overheidsopdrachtvan leveringen - tafels dispatching - Hulpverleningszone Centrum Roggestraat
70 9000 Gent - 900/2017-0119-lP-04 - Gunning - Aangenomen (20L7-ZC-00582j
Overheidsopdracht van leveringen - Aankopen van PSS5000 en PSS7000 ademluchttoestellen
-900 I 2017-148-lP-0 3 - Gunning - Aangenomen (20 17-ZC-00583)

os.AcE

i/l¿l3g!Z

A-punten

-

Gesprekken Hulpverleningszone Centrum - Hulpverleningszone Meetjesland - Aangenomen
[2017,2C_00589)

B-punten

-

|aaractieplan 2018 voor Welzijn op het Werk - Aangenomen (2017-ZC-00584)
Aankoop uan 1 automatische autoladder van minimum 30 M met knikarm - bestek nr.900 /20L7156-lP-02 - Aangenomen [2017-ZC-00585)
Aankoop van een personenwagen VW Caddy op CNG- bestek nn90A/2O17'155'lP'02 '
Aangenomen {2017-ZC-00 586J
Aankoop van een personenwagen VW transporter cómbi voor post Gent - bestek nr.900 /2017161-lP-02 - Aangenomen (2017 -ZC-00587)
Verkoop afgeschreven printtoestellen en faxen via veiling - Aangenomen (2017-ZC-00588J

06. VARIAPUNTEN

-

VariapuntZC0T:Zonecollege 1 december 2A77

24/7t/2017

Termont

Didier De Wulf
zonesecretaris Zonecollege
Hulpverleningszone Centrum

24 NOVÊMBER 2017

voor¿itter Zonecolle ge

Hulpverleningszone Centrum
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