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Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; Francesco Vanderjeugd: 

ondervoorzitter, Burgemeester Staden; Karlos Callens: burgemeester 

Ardooie; Rita Demaré: burgemeester Hooglede; Kurt Windels: 

burgemeester Ingelmunter; Bert Maertens: burgemeester Izegem; 

Ria BeeusaertPattyn: burgemeester Lichtervelde; Dirk Verwilst: 

burgemeester Meulebeke; Karl De Clerck: burgemeester Oostrozebeke; 

Ivan Delaere: burgemeester Pittem; Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 

Els De Rammelaere: burgemeester Tielt; Hendrik Verkest: burgemeester 

Wingene; Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 

Lieven Rijckaert: zonesecretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; Ward Vergote: 

burgemeester Moorslede; Tine Dhont: bijzonder rekenplichtige, lid zonder 

stemrecht 
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Zoneraad  in openbare zitting 

Goedkeuring verslag zoneraad zone Midwest 

Goedkeuring verslag zoneraad zone Midwest van 24 oktober 2017 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Aankopen 

7.  Goedkeuring aankoop TETRA radio eindapparatuur 

De zoneraad, in openbare zitting, 

Aanleiding en toelichting 

� De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt dat: “De 

zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar 

opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.”. 

� Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van  

hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van TETRA radio 

eindappartuur. 

� N.V. Astrid heeft een raamovereenkomst voor de aankoop van TETRA radio’s afgesloten op 28 

februari 2014 met referentie CDMPOO40. Deze raamovereenkomst is geldig tot 28 februari 

2018. In hun gemotiveerde beslissing wijst de N.V. Astrid de percelen toe aan verschillende 

leveranciers.

� Aangezien de N.V. Astrid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld te gunnen 

bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 47 §2;

� Het krediet voor deze aankoop is geraamd op € 116.916,66 incl. 21 % btw en is voorzien in het 

investeringsbudget 2017 op artikelnummer 351/74451. 

Besluit

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van Tetra radio eindapparatuur goed, op basis van 

een onderhandelingsprocedure (47 §2). 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan Abiom communication System, Oostjachtpark 18, 

9100 SintNiklaas voor een geraamd bedrag van €116.916,66 incl. BTW. 

Artikel 3.  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de 

gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert Ilaan 

1/5 bus 6, 8200 Brugge en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, 

Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 

Brussel.
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8.  Goedkeuring aankoop hydraulisch materieel 

De zoneraad, in openbare zitting, 

Aanleiding en toelichting 

� De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt dat: “De 

zone verwerft het materieel en de uitrusting die nodig zijn voor de goede uitvoering van haar 

opdrachten. De zone staat in voor het beheer en onderhoud ervan.” 

� Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van hulpverleningszone 

Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van hydraulisch materieel. 

� Hulpverleningszone 1 WestVlaanderen, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp heeft op 20 februari 

2017 een raamovereenkomst afgesloten voor de aankoop van hydraulisch materieel, met 

referentie 2016/007. Deze raamovereenkomst is geldig tot 28 december 2019. In hun 

gemotiveerde beslissing wijzen zij perceel 1”de aankoop van hydraulisch materieel” toe aan NV. 

Vanassche FFE, Brugsesteenweg 2, 8531 Hulste. 

� Daarnaast is het zo dat hulpverleningszone zone 1 het bestek en de gunning openstelt voor de 

andere WestVlaamse hulpverleningszones. Aangezien zij de verplichte mededinging verzorgd 

heeft, wordt voorgesteld te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 

47 §2; 

� Het krediet voor deze aankoop is geraamd op € 131.702.14 incl. 21 % btw en is voorzien in het 

investeringsbudget 2017 op artikelnummer 351/74451. 

Besluit

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van hydraulisch materieel goed, op basis van een 

onderhandelingsprocedure (volgens art 47 §2). 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan NV. Vanassche FFE, Brugsesteenweg 2, 8531 Hulste 

voor een geraamd bedrag van €131.702,14 incl. BTW. 

Artikel 3.  Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de 

gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert Ilaan 

1/5 bus 6, 8200 Brugge en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, 

Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 

Brussel. 
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Algemeen 

9.  Goedkeuring principiële beslissing schenking afgeschreven brandweermaterieel 

De zoneraad, in openbare zitting 

Feiten, context en argumentatie 

� Sporadisch wordt de vraag gesteld naar de schenking van afgeschreven brandweermaterieel aan 

humanitaire projecten en goede doelen. 

� Het is wenselijk dat omtrent schenkingen van afgeschreven brandweermaterieel aan humanitaire 

projecten en goede doelen een principiële beslissing wordt genomen. 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad gaat principieel akkoord met het schenken van brandweermaterieel aan 

humanitaire doelen voor zover de boekhoudkundige restwaarde € 0,00 bedraagt en 

mits de schenking telkens ter goedkeuring aan het managementteam wordt 

voorgelegd. Het managementteam zal de goedkeuringen telkens ter kennis geven aan 

de zoneraad. 

Artikel 2. Schenkingen met een boekhoudkundige restwaarde worden ter goedkeuring 

voorgelegd aan de zoneraad. 

Artikel 3. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de federale diensten van de 

gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert Ilaan 1/5 

bus 6, 8200 Brugge en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene 

Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel. 

Varia 

10.  Varia 

Lieven Rijckaert

Secretaris 

Christian Gryspeert

Zonecommandant 

Kris Declercq

Voorzitter 


