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Zoneraad
Dagorde Zitting van 23 december 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OPENBARE ZITTING
Beleid
1 Beslissingslijst en notulen Zoneraad 25 november 2022 - Goedkeuring

Directie Logistiek
2 Saneringsplicht PFAS - Goedkeuring

3 Aankoopcentrale voor de aankoop van een multifunctionele autopomp – Aankoop 
autopomp sector Centrum - Goedkeuring

4 Aankoop van een logistiek voertuig via raamcontract Vlaamse Gemeenschap 
2020/HFB/OP/70676 – perceel 6 - en ombouw - goedkeuring gunning en 
lastvoorwaarden - Goedkeuring

5 Aankoop ademluchttoestellen en toebehoren via raamcontract zone Brandweer Westhoek 
- goedkeuring gunning en lastvoorwaarden - Goedkeuring

Directie Risicobeheersing
6 Inspectie brandveiligheid in de scholen - Bespreking

Personeelsdienst
7 Organogram en personeelsplan HVZ Zuid-Oost, legislatuur 2020-2025 - Goedkeuring

8 Aanvulling personeelsplan met de functie van coördinator hulpverlener-ambulancier - 
Beslissing

9 Algemene vergadering OFP Prolocus:  aanduiding vast en vervangend vertegenwoordiger 
- Beslissing

10 Dienstvrijstelling administratief personeel  - Beslissing

11 Vacant verklaren van drie betrekkingen beroepshulpverlener-ambulancier, via 
professionalisering in dezelfde zone. Opstarten van de selectieprocedure voor 
beroepshulpverlener-ambulancier via professionalisering in dezelfde zone met aanleg van 
een  professionaliseringsreserve - Goedkeuring

12 Vaststellen van de selectiecommissie voor de procedure tot professionalisering  
hulpverlener-ambulancier - Goedkeuring

13 Aanpassen agendapunt 3 van de zoneraad van 23 september 2022: vaststellen van de 
selectiecommissie voor de volwaardige selectieprocedure voor de functie van jurist (A1a-
A1b-A2a) via aanwerving, met aanleg van een wervingsreserve - Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Personeelsdienst
14 Verdere aanstelling preventieadviseur en verlenging samenwerkingsovereenkomst Liantis 

- Goedkeuring

15 Aanvraag tot vrijwillige terugzetting in graad - Goedkeuring

16 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Kennisneming
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17 Geïntegreerd en gemotiveerd verslag van de aanwervingsprocedure voor de functie van 
directeur bedrijfsvoering - Kennisneming

18 Wervingsreserve van de aanwervingsprocedure voor de functie van directeur 
bedrijfsvoering - Vaststelling

19 Aanstelling voltijds contractueel directeur bedrijfsvoering - Goedkeuring

20 Geïntegreerd en gemotiveerd verslag van de overgangsprocedure voor de functie van 
hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger, met aanleg van een overgangsreserve - 
Kennisneming

21 Overgangsreserve van de overgangsprocedure voor de functie van hulpverlener-
ambulancier-vrijwilliger - Vaststelling

22 Toelaten tot de overgangsstage in de graad van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger - 
Goedkeuring

23 Toelaten tot de overgangsstage in de graad van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger - 
Goedkeuring

24 Toelaten tot de overgangsstage in de graad van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger - 
Goedkeuring

25 Toelaten tot de overgangsstage in de graad van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger - 
Goedkeuring

26 Toelaten tot de overgangsstage in de graad van hulpverlener-ambulancier-vrijwilliger - 
Goedkeuring

27 Beslissingen zonecollege - Kennisneming


