Lijst beslissingen aanstellingsvergadering zonecollege en
voorzitter 8 mei 2017

Vergadering Zoneraad –openbare zitting
1.

De Zoneraad keurt het verslag van de zitting van de Zoneraad van 3 april 2017 goed.

Vergadering Zoneraad –geheime zitting
2.

Samenstelling van het Zonecollege
Het college wordt proportioneel samengesteld uit 8 leden die door de raad onder zijn leden
werden gekozen. In het college zijn burgemeesters vertegenwoordigd van beschermde en
niet-beschermde gemeenten en van gemeenten met beroeps- en vrijwilligerskorpsen. Na
stemming worden de 8 kandidaten verkozen als lid van het college.

Vergadering Zonecollege – geheime zitting
3.

Aanwijzing voorzitter van het Zonecollege en Zoneraad
De leden van het college duiden burgemeester Johan De Rycke aan als voorzitter van het
Zonecollege en de Zoneraad.

4.

Aanduiden afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde voor de Buitengewone
Algemene Vergadering TMVW op 30 juni 2017.
Het college is akkoord om dit te behandelen in de zoneraad.

Vergadering Zoneraad – openbare zitting
5.

Globaal preventieplan – goedkeuring
Het Globaal preventieplan wordt goedgekeurd.

6.

Jaarverslag preventie – goedkeuring
Het jaarverslag preventie wordt goedgekeurd.

7.

Goedkeuring TMVW Statutenwijziging
De zoneraad is akkoord met de statutenwijziging.

8.

Aanduiden afgevaardigde en plaatsvervangende afgevaardigde voor de Buitengewone
Algemene Vergadering TMVW op 30 juni 2017
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De Zoneraad duidt burgemeester De Rycke aan als afgevaardigde en burgemeester Ignace
Dereeper als plaatsvervangende afgevaardigde.
9.

Goedkeuring vacantverklaring en opstart van een aanwervingsprocedure van
administratief medewerker (m/v).
De zoneraad neemt kennis van de functiebeschrijvingen en bijhorende competenties. Er
wordt 1 plaats vacant verklaard voor de functie van administratief medewerker C1-C3. De
zoneraad keurt de opstart van de aanwervingsprocedure voor de functie van administratief
medewerker goed alsook het proces-verbaal dat er integraal deel van uitmaakt.

Vergadering Zoneraad –geheime zitting

10. Vrijwillig ontslag
1. De zoneraad neemt kennis van het vrijwillig ontslag van betrokkene.
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