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LIJST * ZONECOTLEGE

WOENSDAG 24 FEBRUARI 2021

Liist overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van toepasstng is
op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen tZO-124, en artikel 126

01. Alsemene mededelincen

- Verontschuldigingenenmededelingen

02. Goedkeurinc vorie verslac

- Validatie verslag zonecollege maandag 8 februari 2021- Goedgekeurd (2021_ZC_0OO8O)

03. Hoosdrinsende Dunten

- Níhit

04, Te besoreken punten

A-punten
- lnfopunt zonecollege: Stand van zaken dossíer PIT's - Goedgekeurd (2021_ZC_00081)

B-punten
- Te betalen personeelsuitgaven - Goedgekeurd (2021 ZC_00082)
- Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone centrum -

Goedgekeurd (2021 ZC_00083)
- Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van hulpverlener- ambulancier

( be roe pspers o nee l) via aa nwe rvi n g - G oedgeke u r d (2021. _ZC_00084)
- Kennisneming van de processen-verbaal van de proeven en vaststelling van de

wervingsreserve voor de functie van consulent (ondersteunend) - sportdeskundíge bij de
dienst instructie van de directie WO - administratief en technisch personeel - Goedgekeurd
(2021 ZC_0008s)

- Kennisneming van de processen-verbaal van de proeven en vaststelling van de
wervingsreserve voor de functie van consulent (beleidsuitvoerend) bij de Expertcel niet-
rollend materieel van de directie Logistiek * administratief en technisch personeel -

Goedgekeurd (2021 ZC_00086)
- Aanstelling in contractueel verband van onbepaalde duur via aanwerving- administratief en

technisch personeel - Goedgekeu r d (2OZl JZC_000S7)
- Benoeming in de graad van brandweerman (vrijwillig personeel) - Goedgekeurd

{2021*Zc_00088)
- Benoeming na de mobiliteitsstage in de graad van sergeant (beroepspersoneel) -

Goedgekeurd (2021 ZC_00089)
- Eenoeming na de mobiliteitsstage in de graad van sergeant (beroeps personeel) -

Goedgekeurd {2021_ZC_00090}
- Benoeming na de mobiliteitsstage in de graad van sergeant (beroeps personeel) -

Goedgekeurd (202 1_ZC_00091)
- Cumulatie van beroepsactiviteiten met voorwaarden - operationeel beroepspersoneel -

Goedgekeurd lZO2l ZC_O0O92)

- Cumulatie van beroepsactiviteíten - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd
(2021_ZC_00093)
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- Cumulatie van beroepsactiviteiten - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd
(2021_ZC_000e41

- Vrijwillig ontslag van een statutair personeelslid - administratief en technisch personeel -

Goedgekeu rd (2021-ZC-00095)
- Vrijwillig ontslag - vrijwillig operationeel ambulancepersoneel - Goedgekeurd

{2021 ZC_000e6}

- Vrijwillig ontslag - vrijwillig operationeel personeel - Goedgekeuró QA2l ZC-OOA97I

- Ambtshalve eervol ontslag wegens pensionering - operationee! beroepspersoneel -

Goedgekeurd (2021-ZC-000981

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD 31/03/2021

A-punten
- Personeelsplan voor het operationeel personeel - wijziging - Goedgekeurd (2021-ZC-00099)

- Samenwerkingsovereenkomst met de Zelfstandige Groepering onder de benaming
rÍliclrirfílor an rlfT-aÍcnraLanlradar l{r rlnrrcrlaninccznnc l^cnirttm - District0g' - GoedEeketlfdsiJllrelgJ grr .vr srJPrÉ ..drlreYirerr.;rá

(202í_ZC_00100)

B-punten
- Overheidsopdracht van leveringen: duurzame en standaard schoonmaakproducten -

intekening - Goedgekeurd {2021 ZC-00101)
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