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LIJST _ ZONERAAD
WOËNSDAG 28 APRIL 2021

lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2o07 betreffende de civiele veiligheid die van toepassing is
op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen tZO-!24, en artikel 126

01. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingenenmededelingen

O2. Goedkeuring vorie verslag

- Validatie verslag zoneraad woensdag 31 maart 2O2t -Goedgekeur d (2O27-ZR-00033)

03. Hoogdrineende punten

- Mandaat tot vertegenwoordiging van de zone bij een rechtsgeding met betrekking tot de
tuchtsanctie opgelegd door de zoneraad van 3L maart2O2! - Goedgekeurd(2O2L_ZR_OOOa2\

04. Openbare vergadering

A-punten
- lnfopunt zoneraad: Primair bluswater - Goedgekeurd (2O2I ZR_00025)
- Rapport klachten 2O2O- Goedgekeurd (2O21,_ZR_00032)
- Personeelsplan voor het administratief en technisch personeel - Wijziging - Goedgekeurd

(2021._ZR_OOO24)

- Brief aan minister Binnenlandse Zaken: federale dotaties aan de hulpverleningszones -

Goedgekeurd QA2L ZR_00030)
- Samenwerkingsovereenkomsten voor de organisatie van een bovenzonale permanentie

Adviseur Gevaarlijke Stoffen - Goedgekeurd (2021 ZR_00029)
- Nota Netwerk Brandweer inzake een wettelijk verankerde vertegenwoordiging bij de FOD

Binnenlandse Zaken en het kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken van de
H u I pve rlen i n gszo nes - Goedge ke u r d (2O21_ ZR_0003 1)

- Dienstverlenende vereniging TMVS dv - Algemene vergadering dd. 15 juní 2A2L - Aanduiden
afgevaardigde voor de Hulpverleníngszone Centrum - Vaststellen mandaat van de
vertege nwoord i ger. - Goedgekeu r d (2O21. ZR_OOOTT I

B-punten
- Rapportering over de delegatie van bevoegdheden: periode OL/OI/2OI! - 31/03/202L -

Goedgekeurd (2021 ZR_00034)
- AIOSAT - Overeenkomst lntellectuele Eigendom - Goedgekeurd (2O2I_ZR_00035)
- Overheidsopdracht van leveringen van autopompen - Hulpverleningszone Centrum -

9OO / 2OZL-O34- I P-03 - i nteken i ng - Goed ge keu r d (2O21 ZR_0003 6 )

- Overheidsopdracht van leveringen; Testbank Quaestor 7000 - 9OO/2O2L-013-|P-02 -

Goedgekeurd (2021 2R_00037)
- Overheidsopdracht van werken - aanleg tijdelijke parking F.N.O.-site Hulpverleningszone

Centrum - Goedgekeu rd (202L_ZR_00038)
- Overheidsopdracht van werken: HVAC en sanitaire installaties - intekening - Goedgekeurd

(2021_ZR_00039)
- overheidsopdrachtvan werken onderhoud poorten -goo/2ozL-o31-lp-02 -lntekening -

Goedgekeurd (2021 ZR_00040)
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- Overheidsopdracht van diensten - online veiling / Hulpverleningszone Centrum - Roggestraat

70 - 9OO0 GENT - 900-2021-003-lP-04 - Goedgekeurd (2O2L ZR-00041)

- Schenking van niet-rollend materiaal - Goedgekeurd l2O2L ZR-00026)

05. VARIAPUNTEN

- Variapunt ZR 01: Stavaza dossier PIT

2810412A21

Marijn Seys

Zonesecretaris
Hulpverleningszone Centrum

Mathias De Clercq
voorzitterZoneraad

H ulpverleningszone Centrum

28 APR|L 2021 LUST - ZONERAAD pagina 2 van 2


