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LIJST _ ZONERAAD

MAANDAG 25 OKTOBER 2021

Aanwezig:
de heer Mathias De Clercq, voorzitter - Gent (07)

de heer Jan Vermeulen, eerste ondervoorzitter - Deinze (03); de heer Philíppe De Coninck,
zoneraadslid - Assenede (0L); mevrouw Lieve Van Lancker, zoneraadslid - De Pinte (02);
mevrouw Elsie Sierens, zoneraadslid - Destelbergen (04); de heerJoeri De Maertelaere,
zoneraadslid - Evergem (05); de heer Yves Deswaene, zoneraadslid - Lochristi (09); de heer
Dirk Qe Maesqneqr, zoreraadslid - Melle (LQ); de [eer Filip Thienpo-nt, zonerqqdslid -

Merelbeke (11); de heer Robby De Caluwe, zoneraadslid - Moerbeke (12); de heer Danny
Claeys, zoneraadslid - Nazareth (13); de heer Rudy Van Cronenburg, zoneraadslid -
Wachtebeke {16); de heer Brent Meuleman, zoneraadslid -Zelzate (17); de heer Simon
Lagrange, zoneraadslid - Zulte (18); de heer Wim Van Zele, zonecommandant; de heer Geert
Vergaerde, bijzondere rekenplichtige

Verontschuldigd:
de heer Denis Dierick, tweede ondervoorzitter - Gavere (06); de heer Tony Vermeire,
zoneraadslid - Lievegem (08); de heer Johan Van Durme, zoneraadslid - Oosterzele (14);
mevrouw Agnes Lannoo-Van Wanseele, zoneraadslid - Sint-Martens-Latem (15)
de heer Maríjn Seys, zonesecretaris

01. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingen-Mededelingen

92., €oedkeurins voris verslaq

- Validatie verslag zoneraad woensdag 1.5 septembe r 2O2L- Goedkeuring - Goedgekeurd
(2021_ZR_000e3)

03. Hoogdrineende punten

- Nihil

04. Openbare vergadering

A-punten
- Financieel meerjarenplan 2022-2O26 - Goedkeuring - Goedgekeurd (2021_ZR_00095)
- Begrotingsopmaak díenstjaar 2022 - Goedkeuring - Goedgekeu rd {202L 2R_00095)
- Toetredíng tot de dienstverlenende vereniging 'Veneco' - Goedkeuring - Goedgekeurd

(2O2t_ZR_OO}e2l

B-punten
- Sluiten van een bijakte nr. 1 aan de opstalovereenkomst d.d. 18 december 2017 met

betrekking tot het stadseigendom gelegen te Gent, Roggestraat 70 - Goedkeuring -

Goedgekeurd (2021 ZR_00101)
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Overheidsopdracht van diensten - uitbreiding Zoneforce - ontwikkelen nieuwe

functionaliteiten binnen zoneforce specifiek voor het verlonen van de vrijwilligers van zone

centrum - 900-2021-O7O-|P-O4 - Goedkeuring - Goedgekeurd (2O2L-ZR-00103)

Overheidsopdracht van diensten - r.ritbreiding Zoneforce - ontwikkelen en aanpassen van

functionaliteiten van het interventieverslag in de interventie-registratieapp - 900-2021-066-

lP-04 - Goedkeuring - Goedgekeurd (2021" ZR-00102)

Overheidsopdracht van leveringen - testbank post Gavere - 9O0/2O2t-037-lP-04 -

Goedkeuring - Goedgekeurd (2O2t 7R-00104)

Overheidsopdracht van leveringen - hydraulisch materiaal voor uitrusting autopomp -

Hulpverleningszone Centrum - 900-2021-055-lP-04 - gunning - Goedkeuring - Goedgekeurd

(2021_ZR_oo1os)
- Overheidsopdracht van leveringen - elektrische fietsen -intekening - Goedkeuring -

Goedgekeurd (2021 ZR-00094)

05. Besloten vereaderine

A-pqn!9n
- Mandaat tot vertegenwoordiging van de zone bij een rechtsgeding met betrekking tot de

interventie te Pepinster - Goedkeuring - Goedgekeurd (2O2I-ZR-00097)

06. VARIAPUNTEN

- Variapuht ZR 01

2s/LO/2021

Marijn Seys

Zonesecretaris
H ulpverleningszone Centru m

Mat Clercq
voorzitter Zoneraad

HulpverleningszoneCentrum
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