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WOENSDAG 27 JUNI 2018

Lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van
toepassing is op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen L2O-I24, en artikel 126
01. Alqemene mededelingen

-

VeronGchuldigingen - Mededelingen - Nieuws

02. Goedkeuring vorig verslag

-

Validatie verslag Zonecollege maandag 11juni 2018 - Aangenomen (20I9-ZC_00291)

03. Hoogdrineende punten

-

Nihil

04. Te besnreken punten

A-punten

-

Betaling facturen in de maanden juli en augustus 2018 - Aangenomen (2078-ZC-00292)
Plan van aanpakaansluiting fusiegemeenten - Aangenomen (2018_ZC_00293J

B-punten

-

Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen schuldvorderingen Hulpverleningszone Centrum

-

Aange nomen (20 LB _ZC _0 029 4)
Boeken als minwaarde van gewone niet-fiscale ontvangsten Hulpverleningszone centrum A an ge n o m e n (20 18 _ZC _0 0 2 9 5 ) t. e.m. {20 18 _ZC _0 029 7 )

-

-

Operationeel personeel [beroepsJ - aanvullende jaarlijkse verlofdagen 2019 - Aangenomen
(2018_ZC_00298)

Administratief personeel - sluitingsdagen 2019 - Aangenomen (2078-ZC-00299)
Sluiting van administratieve diensten: overzicht van diensten die de continuïteit van de
dienswerlening verzekeren - Aangenomen (2018_ZC-00300J
Geldigheid van de kandidaturen voor de graad van Hulpverlener - Ambulancier (vrijwillig
personeel) - Assenede via aanwerving - Aangenomen (20LB_ZC_O0301]
Operationeel personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven en vaststelling
van de wervingsreserye voor de functie van brandweerman (M/V /X) (beroepspersoneel] Aange nomen (20 L8 _ZC _0 03 02)
Operationeel personeel - kennisneming van de processen-verbaal van de proeven en vaststelling
van de wervingsreserve voor de functie van hulpverlener-ambulancier (beroepspersoneelJ -

Aangenomen (20 18_ZC_00303)

Toelating tot de professionaliseringsstage in de functie van kapitein - rol clusterofficier Aangenomen (20 18_ZC_003 04)
Invulling van de betrekking van Tekenaar bij de Dienst Tekenbureel via interne mobiliteit,
bevordering en aanwerving - Aangenomen (20L8_ZC_00305)
Toelating tot de aanwervingsstage in de functie van vrijwillig hulpverlener - ambulancier Aangenomen {20 L8 _ZC_O 03 06) te.m. [2 0 18_ZC_00 3 1 8]
Vacantverklaring van één functie van hulpverlener-ambulancier [wijwillig personeelJ en
toelating tot de aanwervingsstage in de functie van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig
personeel) - Aangenomen (2018_ZC_003191
Vacantverklaring van één functie van hulpverlener-ambulancier (vrijwillig personeelJ en
toelating tot de aanwervingsstage in de functie van hulpverlener-ambulancier fvrijwillig
personeel) - Aangenomen [2018_ZC_00320J
Vacantverklaring van één functie van brandweerman en toelating tot de aanwervingsstage in de
functievanbrandweerman (m/v/x) [beroepspersoneelJ -Aangenomen (2018-ZC-00321]
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Niet bevestigen van de bevordering op het einde van de stage van sergeant (vrijwillig personeelJ
-Aangenomen (20 18 _ZC _0 0322)
Inwilligen van het verzoek om geen nachtarbeid meer te veruichten - Aangenomen
(2078_ZC_00323)
Operationeel Personeel (beroeps) - wedertewerkstelling om medische redenen - Aangenomen
(2018_ZC_00324)
Operationeel Personeel (beroeps) - wedertewerkstelling om medische redenen - Aangenomen
(2018_ZC_00325)
Verlenging dienstverband na het bereiken van de leeftijdsgrens - Aangenomen (2018_ZC_00326)
Toekenning rente omwille van globale blijvende arbeidsongeschiktheid - Aangenomen
(2018_ZC_00327)
Beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - Aangenomen
(201.8_ZC_00328)
0perationeel personeel [beroepsJ - Beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid - Aangenomen (20L8 _ZC-00329)
0perationeel personeel (beroeps) - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen
(2018_ZC_00330)
Administratief & technisch personeel - Erkenning als arbeidsongeval - Aangenomen
(2018_ZC_00331)
Operationeel personeel (beroeps) - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling Aan genomen (20 1.8 _ZC _0 03 32)
Operationeel personeel (beroeps) - Ambtshalve eervol ontslag wegens pensioenstelling Aangenomen (20 1B_ZC-0 03 3 3)
Uitbetaling erkentelijkheidspremie - Aangenomen (2018_ZC_00334)
Overheidsopdracht van leveringen -Medisch Zuurstof/ Hulpverleningszone Centrum Roggestraat
70 9000 GENT - 900/20 18-00 37 -lP-02 - Gunning - Aangenomen (20 18_ZC_003 35)

05. AGENDAPUNTEN VOOR ZONERAAD

05/09/2018

B-punten

-

Operationeel personeel (beroeps) - vastleggen vervangende feestdagen 20L9 - Aangenomen
[2018_ZC_00336)

27

/06/20t8

Didier DeWulf
zonesecretaris Zonecol lege
Hulpverleningszone Centrum

27 JUNt 2018

DaniëlTermont
vootz itter Zonecol lege

Hulpverleningszone Centrum
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