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Lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die van toepassing is 
op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen 120-124, en artikel 126

01. Algemene mededelingen

- Verontschuldigingen en mededelingen

02. Goedkeuring vorig verslag

       -       Validatie verslag zoneraad woensdag 27 maart 2019 - Goedgekeurd (2019_ZR_00020)

03. Hoogdringende punten

        -       Training provider agreement Rescue 3 Europe - Goedgekeurd (2019_ZR_00022)
        -       900/2019-0041-IP-02 - 900/2019-0041-IP-02 - aankoop autoladder met inrichting en
   uitrusting - Goedgekeurd (2019_ZR_00023)
        -       900/2019-039-IP-03 - Overheidsopdracht van leveringen: Investering sleutels, sloten, 
   cilinders -900-2019-039-IP-03 - Goedgekeurd (2019_ZR_00024)

04. Openbare vergadering

A-punten
- Aanduiden van een vaste vertegenwoordiger van de Hulpverleningszone Centrum in de

algemene vergadering van Poolstok. - Goedgekeurd  (2019_ZR_00015)
- Voordracht van een kandidaat ter vertegenwoordiging van de Hulpverleningszone Centrum

in de raad van bestuur van de vzw Medisch Oost-Vlaanderen (Medov) - Goedgekeurd
(2019_ZR_00016)

- Dienstverlenende vereniging TMVS dv - Algemene vergadering dd. 11 juni 2019 - Aanduiden
afgevaardigde voor de Hulpverleningszone Centrum - Vaststellen mandaat van de
vertegenwoordiger. - Goedgekeurd  (2019_ZR_00019)

- Brandweermiddelen beheerscomité sevesofonds 2019 - Goedgekeurd  (2019_ZR_00018)
B-punten

- Overheidsopdracht van werken - plaatsen van een tussenvloer - 900/2019-28-IP-03 -
Goedgekeurd  (2019_ZR_00017)

05. Besloten vergadering

A-punten
- Tuchtuitspraak - operationeel beroepspersoneel - Goedgekeurd  (2019_ZR_00021)
- Mandaat tot vertegenwoordiging van de zone en een personeelslid van de zone bij een

rechtsgeding met betrekking tot een geval van agressie op het werk - Goedgekeurd
(2019_ZR_00014)

http://www.brandweerzonecentrum.be


06. Varlaounten

Variapunt ZR 01: Hoogdringende punten
Variapunt ZR O2: Brief operationele coórdinatie

Variapunt ZR 03: Digitaal notuleringssysteem
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