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Zoneraad
Dagorde Zitting van 1 juli 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OPENBARE ZITTING
Beleid
1 Beslissingslijst en notulen Zoneraad 3 juni 2022 - Goedkeuring

2 Vraag tot inrichten extra permanentie in de post Wetteren - Bespreking

Directie Logistiek
3 Huurovereenkomst loods Haaltert voor brandweerpost en zonaal magazijn - Goedkeuring

4 Lijst gunningsvoorwaarden Buitengewone dienst - Goedkeuring

Financiële dienst
5 Delegaties in het kader van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen of 

diensten - Goedkeuring

Personeelsdienst
6 Heropstart aanwervingsprocedure directeur bedrijfsvoering - Kennisneming

7 Vaststellen van de selectiecommissie voor de volwaardige selectieprocedure voor de 
functie van directeur Bedrijfsvoering (A5a-A5b) via aanwerving, met aanleg van een 
wervingsreserve - Goedkeuring

8 Vacant verklaren van de contractuele betrekking van bestuurssecretaris voor de functie 
van jurist (A1a-A1b-A2a). Opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de 
functie van jurist via aanwerving, met aanleg van een wervingsreserve - Goedkeuring

9 Vacant verklaren van de contractuele betrekking van administratief deskundige 
communicatie (B1-B2-B3). Opstarten van de volwaardige selectieprocedure voor de 
functie van administratief deskundige communicatie via aanwerving, met aanleg van een 
wervingsreserve - Goedkeuring

10 Vacant verklaren van 15 betrekkingen voor de functie van vrijwillig hulpverlener-
ambulancier - Goedkeuring

BESLOTEN ZITTING
Personeelsdienst
11 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 

Goedkeuring

12 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

13 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

14 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

15 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring
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16 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

17 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

18 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

19 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

20 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

21 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

22 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

23 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

24 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

25 Toelaten tot de aanwervingsstage in de graad van vrijwillig hulpverlener-ambulancier - 
Goedkeuring

26 Verder aanstellen van een tijdelijk statutair automatiseringsconsulent - Goedkeuring

27 Aanvraag eervol ontslag - Goedkeuring

28 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

29 Aanvraag verlof voor dwingende redenen van familiaal belang - Goedkeuring

30 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, definitieve beslissing - Bekrachtiging

31 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, definitieve beslissing - Bekrachtiging

32 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, definitieve beslissing - Bekrachtiging

33 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, ontwerpbeslissing - Goedkeuring

34 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, ontwerpbeslissing - Goedkeuring

35 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, ontwerpbeslissing - Goedkeuring

36 Aanvraag schadeloosstelling wegens beroepsziekte, ontwerpbeslissing - Goedkeuring

37 Beslissingen zonecollege - Kennisneming


