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LUST - ZON ERAAD

VRUDAG 23 OKTOBER 2O2O

Lijst overeenkomstig de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veillgheid die van toepassing is

op het vlak van toezicht, zijnde de artikelen l2O-124, en artlkel 126

01, Algemene mededelingen

- Verontschuldigingenenmededelingen

02. Goedkeurlns voris ver$lae

- Valídatie verslag zoneraad woensdag 9 september 2020 - Goedgekeurd (2020-ZR-00096)

03. Hoogdrinsende ounten

- Overheidsopdracht van leveringen - aankoop levering track and trace systeem -

Hulpverleningszone Centrum - 900-2020-085-lP-04 - Bestek - Goedgekeurd (2020 ZR-00108)

04, Openbare versaderlng

A-punten
- Fi nancieel meerja ren pl an 2O21-2025 - Goedge keur d (2O2O 

-ZR-00100)- Begrotingsopmaak dienstjaar 2021 - Goedgekeurd (2020-ZR-00101)
- Personeelsplan voor het administratief en technisch personeel - Wijziging - Goedgekeurd

(2020_zR_00091)

- Bedrijfsvervoersplan voor de Hulpverleningszone Centrum - Goedgekeurd (2020-ZR-000921

- lnfopunt zoneraad: Project PIT's - Goedgekeurd (2020 ZR-00102)
- Dienstverlenende vereniging TMVS dv - Buítengewone algemene vergadering dd. 8

december 2020 - Aanduiden afgevaardigde voor de Hulpverleningszone Centrum -

Vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger. - Verdaagd {2020-2R-00095)
B-punten

- Personeelsreglement en bijlagen - operationeel personeel - Verdaagd (2020 ZR-00093)

- Reglement betreffende de toekenning van een erkentelijkheidspremie aan het vrijwillig
ambulancepersoneel - Goedgekeurd (2020-ZR-0009a)

- Rechtspositieregeling van het administratief en technisch personeel van de zone -
administratief en technisch personeel - Goedgekeurd {2020-ZR-00103)

- ArbeÍdsreglement - administratief en technisch personeel - Goedgekeurd (2020_2R-00104)

- Overheidsopdrachtvan leveringen - elektrische fietsen -intekening -Afgekeurd
(2020_zR_00097)

- Overheidsopdracht van leveringen - Camera -900/2A20-66-lP-03 - gunning - Goedgekeurd
(2020_zR_00098)

- Overheidsopdracht van diensten - projectkost AMBUREG 2019 - Hulpverleningszone

Centrum Roggestraat 70 9000 cENT - 900-2020-072-lP-04 - Goedgekeurd (2020-2R-00105)

- Overheidsopdracht van diensten - uitbreiding Zoneforce - facíliteren uitrol interventie-app -

90G2O20-O7 7 -l P-04 - G oed gek e u rd (20 20-Z R-00 106)
- Overheidsopdracht van leveríngen - kantoorwanden - 90012020-51-lP-03 'gunning -

Goedgekeurd (2020 ZR_00107)
- Verkoop van rollend materieel - Goedgekeurd (2020-ZR-00099)
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05. VARIAPUNTEN

- Variapunt ZR 01: COVID-19

23ttsl2o20

Marijn Seys

Zonesecretaris
H ul pverlenlngszone Centrum

Jan Vermeulen
ondervoorzitter Zoneraad

Hul pverlenlngszone Centrum
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