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Zoneraad 

dinsdag, 27 augustus 2019 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde; 

Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke; 
Bert Maertens: burgemeester Izegem; 
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt; 
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene; 
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter; 
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht; 
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Ivan Delaere: burgemeester Pittem 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag 

1.  Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 25 juni 2019 
 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- Het verslag wordt goedgekeurd. 
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Logistiek/Materieel 

2.  Goedkeuring aankoop 'Software voor voorafgaandelijke interventieplannen' 
 
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.” 

- Zone Midwest wenst over te gaan tot de aankoop van software voor voorafgaandelijke 
interventieplannen. 

- Het softwarepakket voor voorafgaandelijke interventieplannen biedt de mogelijkheden aan de 
medewerkers van een hulpverleningszone en de exploitant van een onderneming om samen te 
werken aan een interventiedossier. De onderneming staat hierbij in voor het invullen van de 
gevraagde gegevens, het uploaden van plan-, kaart-, en fotomateriaal en het aanbrengen van 
aanduidingen en pictogrammen. Tevens kan de onderneming gebruik maken van een tekentool 
om een plan te tekenen en te vervolledigen. 

- De hulpverleningszone staat via de softwaretool in voor het bieden van ondersteuning bij de 
opmaak van de interventiedossiers en het aanvullen van de brandweer gerelateerde gegevens. 
Bovendien kan de hulpverleningszone ook een interventiedossier volledig in eigen beheer 
opmaken. 

- In het kader van de opdracht “Software voor voorafgaandelijke interventieplannen” werd een 
bestek met nr. ZMW2019/003 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 

- De zoneraad verleende in zitting van 30 april 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

- Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure: 

 Certeso, Diestsesteenweg 114 te 3540 Herk de Stad; 

 E-DCP, Bardoncstraat 14 te 8900 Ieper; 

 Tradimex nv, Vrijwilligerslaan 19 te 1160 Brussel. 
- De offertes dienden het bestuur ten laatste op 31 mei 2019 om 11.00 uur te bereiken. 
Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de 
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet). 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90, 1°. 

- Het huishoudelijk reglement. 
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Feiten, context en argumentatie 
- Er werden 2 offertes ontvangen: 

 E-DCP, Bardoncstraat 14 te 8900 Ieper; 

 Certeso, Diestsesteenweg 114 te 3540 Herk de Stad; 
- De Zone Midwest stelde op 30 juli 2019 het verslag van nazicht van de offertes op. 
- De zone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 

gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Certeso, Diestsesteenweg 114 te 3540 Herk de Stad. 

- De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 28 september 2019. 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Verslag van nazicht inclusief 2 bijlagen. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 juli 2019, 
opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 

Artikel 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 

Artikel 3. De opdracht “Software voor voorafgaandelijke interventieplannen” wordt gegund aan de 
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Certeso, Diestsesteenweg 114 te 3540 Herk de Stad, tegen 
het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 46.000,00, excl. btw, of € 55.660,00, incl. 21% 
btw. 

Artikel 4. De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 48 maanden. 

Artikel 5. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. ZMW2019/003. 

Artikel 6. 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 I-laan 1/5 bus 6, 8200 
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 
rekenplichtige. 
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3.  Goedkeuring aankoop radiocommunicatie 
 
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 
eindapparatuur. 

- N.V. Astrid heeft een raamovereenkomst voor de aankoop van TETRA radio’s afgesloten op 26 
maart 2018 met referentie CDMPOO60. Deze raamovereenkomst is geldig tot 06 juli 2019 
(verlengd tot 6 juli 2020). 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 € 64 730,52 incl. 21 % btw en is voorzien in het 
investeringsbudget 2019 op artikelnummer 351/74451. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet 

van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de 
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement. 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Offertes Abiom. 
 
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 
Sint-Niklaas. 

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, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 
rekenplichtige. 
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4.  Goedkeuring aankoop commandowagen 
 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007 en meer bepaald art. 117 stelt: “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.”. 

- Het meerjarenplan ‘aankoop voertuigen’ werd goedgekeurd op de zoneraad van 25 augustus 
2015 en gewijzigd op de zoneraad van 26 april 2016. 

- Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van 
hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van een commandowagen. 

- In het verleden had de federale opdrachtencentrale een bestek “FORCMS-VV-067” voor de 
aankoop van lichte bestelwagens. In de voorbijgaande jaren hebben wij een 8-tal voertuigen 
aangekocht bij de firma D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 40, 1050 Brussel. 

- Gelet op het feit dat wij omwille van technische aspecten bij ombouw en inrichting de keuze 
willen behouden voor hetzelfde type voertuig en dat de opdracht voor aankoop van een voertuig 
een opdracht is van beperkte waarde stellen we voor om deze opdracht te gunnen via aanvaarde 
factuur (zie artikel 92 Wet). Er werd een prijsvraag uitgevoerd via enkele dealers en we stellen 
voor de opdracht toe te wijzen aan D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 40, 1050 Brussel. 
Deze aankoop is geraamd op € 21.706,43 incl. 21 % btw en voorzien in het investeringsbudget 
2019 onder 351/743-52. 

- Voor de ombouw en inrichting van het voertuig tot prioritair voertuig stellen we voor om ook 
deze opdracht te gunnen via aanvaarde factuur aan de firma MECELCAR, Avenue Albert Einstein 
12, 1348 Louvain-La-Neuve. Deze opdracht wordt geraamd op €14.257,70 incl. 21 % btw en 
voorzien in het investeringsbudget 2019 onder 351/743-52. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen. 
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet 

van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), en meer bepaald artikels 2, 6° en 47 §2 die de 
aanbestedende overheden vrijstelt van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te 
organiseren wanneer ze een beroep doen op een aankoopcentrale. 

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 

- Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 90 1°. 

- Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement. 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Offerte D’IETEREN 
- Offerte Top motors 
- Offerte Decancq NV 
- Offerte MECELCAR 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad keurt de aankoop van één commandowagen goed, op basis van een opdracht 
tegen aanvaarde factuur (volgens artikel 92 Wet). 

Artikel 2. De opdracht wordt gegund aan D’IETEREN N.V. afdeling Fleet, Mailstraat 40, 1050 Brussel 
voor een geraamd bedrag van €21.706,43 incl. 21 % btw. 

Artikel 3. De ombouw van het voertuig wordt gegund aan MECELCAR, Avenue Albert Einstein 12, 
1348 Louvain-La-Neuve voor een geraamd bedrag van €14.257,70 incl. 21 % btw. 

Artikel 4. De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 5. 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 I-laan 1/5 bus 6, 8200 
Brugge en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel. 
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Financieel 

5. Kennisname besluit gouverneur goedkeuring begrotingsrekening, balans en resultatenrekening 
van het dienstjaar 2018 

 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Per aangetekend schrijven werd het besluit van de gouverneur van 20 juni 2019 houdende 

goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 28 mei 2019 m.b.t. de 
goedkeuring van de jaarrekening 2018 (begrotingsrekening 2018, de balans per 31 december 
2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018) ontvangen. 

- In het besluit wordt gevraagd om deze goedkeuring ter mededeling voor te leggen aan de 
zoneraad. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en meer bepaald art. 63. 
- Het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding 

van de hulpverleningszones. 
- De beslissing van de zoneraad van Zone Midwest van 28 mei 2019 houdende de vaststelling van 

de jaarrekening 2018. 
Feiten, context en argumentatie 
- In het kader van het specifiek bijzonder toezicht bezorgde de gouverneur van de provincie West-

Vlaanderen een voor eensluidend verklaard afschrift van het besluit van 20 juni 2019 houdende 
goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 28 mei 2019. 

Verwijzingsdocumenten 
- Besluit van de gouverneur van 20 juni 2019. 
 
Besluit 

Artikel 1.  De zoneraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 20 juni 2019 houdende 
goedkeuring van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 28 mei 2019 met 
betrekking tot de vaststelling van de jaarrekening 2018 van de hulpverleningszone. 

Artikel 2.  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 I-laan 1/5 bus 6, 8200 
Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie 
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de bijzondere 
rekenplichtige van de Zone Midwest. 
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Juridisch 

6.  Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'project bescherming mestgassen' 
 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- In 2016 liep er in de brandweer Westhoek een proefproject ter bescherming van landbouwers 

tegen mestgassen. Na een positieve evaluatie werd dit project uitgerold over in alle West-
Vlaamse hulpverleningszones. De overeenkomst hieromtrent eindigde op 31 december 2018. 

- Omwille van de positieve evaluatie wordt voorgesteld deze overeenkomst te hernieuwen. 
Bevoegdheid en juridische grond 
- Beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 20 juni 2019. 
- Samenwerkingsovereenkomst ‘project bescherming mestgassen’ 1 juni 2017- 31 december 

2018. 
Feiten, context en argumentatie 
- Tussen de Provincie West-Vlaanderen, de Zone Midwest, Wobra vzw, BB Consult en Inagro vzw 

wordt een samenwerkingsovereenkomst voor een periode van drie jaar opgesteld omtrent het 
beschikbaar stellen van beschermmaterieel tegen mestgassen, het opleiden van de 
landbouwers om het materieel goed te gebruiken en om hen te sensibiliseren voor het gevaar 
van mestgassen. 

- Deze overeenkomst voorziet dat de Zone Midwest: 

 instaat voor het in goede omstandigheden stockeren van het materiaal, 

 instaat voor het onderhoud, kalibratie en periodieke keuring van de toestellen (indien 
noodzakelijk), inclusief het reinigen en ontsmetten van het gelaatsstuk; 

 het materiaal uitleent aan de landbouwers, inclusief het wijzen op een correct gebruik 
van het materiaal, dit op het moment van uitlenen en aan de hand van de gebruikersfiche 
‘werkinstructie voor werkzaamheden in silo's en mestkelders' en/of document 
'werkinstructie voor het verpompen van mest'; 

 het materiaal naziet als het terug binnen komt; 
 de reservaties bijhoudt; 

 de flessen met perslucht vult; 

 instaat voor de algemene ontsmetting van de toestellen; 

 het materiaal aanbiedt in post Tielt; 

 het aantal uitleningen opvolgt (datum, naam/ wat uitgeleend, reden van uitlening) 

 indien nodig initiatief neemt voor herstel van het materiaal, na overleg met de provincie. 
- De provincie West-Vlaanderen voorziet in een jaarlijkse vergoeding voor kosten van onderhoud 

(ontsmetting mondmasker, kalibratie, keuring) van het materiaal. Zone Midwest vraagt de 
effectieve kosten ten laatste op tegen 15 januari van het volgende jaar, met bewijs van de 
gemaakte kosten. 

Verwijzingsdocumenten 
- Samenwerkingsovereenkomst ‘project bescherming mestgassen’. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad onderschrijft de samenwerkingsovereenkomst ‘project bescherming 
mestgassen’. 

Artikel 2. De overeenkomst start op 1 januari 2019 en duurt tot 31 december 2021. 

Artikel 3. Ten laatste op 1 december 2019 en 1 december 2020 volgt een tussentijdse evaluatie. 
Ten laatste op 1 december 2021 volgt er een eindevaluatie. Na een positieve 
eindevaluatie kan de samenwerkingsovereenkomst verlengd worden, al of niet met 
bijsturing. Daartoe is het akkoord van alle partijen nodig. 

Artikel 4. Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de federale diensten van de 
gouverneur, algemene leiding, t.a.v. Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 
bus 6, 8200 Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene 
Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan de 
provincie West-Vlaanderen. 

 

Volgende vergadering Zoneraad 

7.  Volgende zitting zoneraad 
 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 24 september 2019. 
 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


