HUTPVERTENINGSZONE

Zonecollege HVZ Fluvio
25 jonu ori 201 9 om 07u30
TIJST BESTISSINGEN

l.

Goedkeurinq verslog von de veroodering von l4 december 2018

Artikel l:
Het verslog von de vergodering von l4 december 2018 wordt goedgekeurd.

2.

Aonw'lizino Voozitter

Artikel

l:

Het zonecollege stelt Burgemeester Froncis Benoit oon ols Voozitter.

3.

Uitvoeringinvesterinosplon

Artikel

1:

Hei zonecollege goot okkoord met de verdere uitvoering von het investeringsplon en
odviseert de zonerood.

Artikel2:
Het zonecollege goot okkoord met de voorgestelde vostleggingen voor de oonkoop von
rollend moterieel en interventiekled'rj en odviseert de zonerood.

4.

Goedkeurino Gouverneur von de beoroting 2019

Artikel

l:

Het zonecollege neemt hiervon okte.

5.

Ooschortinq von octiviteiten

Artikel

l:

Het zonecollege goot okkoord met de opschorting von octiviteiten von in beschrijving
vernoemd vrijwillig operotioneel personeelslid.

6.

Ooschortino von octiviteiten

Artikel l:
Het zonecollege goot okkoord met de opschorting von octiviteiten von in beschrijving
vernoemd vrijwillig operotioneel personeelslid.
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7.

Personeelsbeweoingen - eervol ontsloo

Artikel l:
Het Zonecollege gool okkoord met het eervol ontslog von vrijwíllig Ll. Jon Lefebvre met
ingong von I februori2019.

B.

Personeelsbeweginoen - vriiwillig ontsloo

Artikel

l:

Het Zonecollege goot okkoord met het vr'rjwillig ontslog von vr'rjwillig Bwm. Bort Servoyge met
ingong von I februori 2019.

9.

Personeelsbeweginoen - vrijwillio ontslog

Artikel l:
Het Zonecollege goot okkoord met het vr'rjwillig ontslog von vrijwillig stogedoend Bwm.

Kris

Hostens met ingong von g jonuori 2019.

10. Personeelsbewegingen

- vrijwillio ontsloq

Artikel l:
Het Zonecollege goot okkoord met het vrijwillig ontslog von vrijwillig stogedoend Bwm

Nicolos D'huyvetter met ingong von I jonuori 2019.
I

l.

Personeelsbewegingen - vrijwillig ontslog

Artikel l:
Het Zonecollege goot okkoord met het vrijwillig ontslog von vr'tjwillig Bwm. G'tjs Vonden

Bogoerde met ingong von I februori2Ol.9.

12. Personeelsbeweqinqen

- vrijwillig ontslog

Artikel l:
Het Zonecollege goot okkoord met het vr'ljwillig ontslog von vrijwillig Bwm. Wim De Moor met
ingong von I februori20l9.

13. Personeelsbeweoinqen

- ombtsholve ontslog

Artikel l:
Het Zonecollege beslist het ombisholve ontslog von in beschrijving vernoemd vrijwillig HVA
met ingong von I februori 2019.

14. Personeelsbewegingen - mutotie
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Artikel

l:

Het zonecollege neemt okte von de mutotie von vr'rjwillig Bwm. Bovo Soelens.

I

5. Verlenoinq

voltiidse loopboononderbreking Curd Vondekerkhove

Artikel l:
Het zonecollege goot okkoord met de verlenging von de voli'rjdse loopboononderbreking
von in beschrijving vermeld personeelslid von 01/O412O19 tot en met 3l 10312020.

I

ó.

Cumuloonvrogen beroeospersoneel

Artikel l:
Het zonecollege keurt de in beschr'rjving vernoemde cumuloonvroog von het
beroepspersoneelslid goed.
'l

7.

Blijvende orbeidsonqeschiklheid odministrotief personeel

Artikel

l:

Het zonecollege goot okkoord met het voorstel tot toekenning von een vergoeding oon in
beschr'rjving vermeld odministrotief personeelslid voor de gevolgen von een orbeidsongevol

lB.

Hervorming von de Civiele Bescherming - mobiliteít noor de hulpverleninoszones

Ariikel l:
Het zonecollege neemt hiervon okte.

22.

DGH - verschûning KB's

Artikel l:
Het zonecollege neeml hiervon okte.

23. Versloq inspectiebezoek
Artikel l:
Het zonecollege neemt hiervon okte.

Voor het zonecollege
De secretoris,
Ellen Stoelens

De Voozitter,
Croes
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