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Zoneraad 

dinsdag, 31 augustus 2021 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 
 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 

Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde; 
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 
Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 
Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke; 
Bert Maertens: burgemeester Izegem; 
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt; 
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster; 
Lieven Huys: burgemeester Wingene; 
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 
Olivier Ramon: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht; 
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem 

 

Zoneraad - in openbare zitting 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 29 juni 2021 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 
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2. Goedkeuring gunning opdracht - ZMW2021-004 - Uitrusting commandowagens 
Het zonecollege, in niet openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad besliste in zitting van 25/05/2021 om het bestek “ZMW2021-004 – Uitrusting 

commandowagens” goed te keuren. Na het voeren van de gunningsprocedure wordt 
voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12, 1348 
Louvain-La-Neuve. 

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 € 139.000,00 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°. 

Feiten, context en argumentatie   
- Zone Midwest wenst een opdracht uit te schrijven voor het uitrusten van zeven 

commandowagens. De uitrusting omvat de bestickering van de voertuigen, de prioritaire 
signalisatie (auditief + visueel), trafic advisor en de bijkomende elektrische installatie. 

- Alle voertuigen zijn van het type Opel Combo Life L2H1. 
- In het kader van de opdracht “Uitrusten commandovoertuigen” werd een bestek met nr. 

ZMW2021/004 opgesteld door de Zone Midwest. 
- De zoneraad verleende in zitting van 25 mei 2021 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: 
 Arisco nv, Hoekstraat 35 te 8570 Vichte; 

 Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver; 

 Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve. 
- De offertes dienden het bestuur ten laatste op 25 juni 2021 om 11.00 uur te bereiken. 
- De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 23 oktober 2021. 
- Er werden 2 offertes ontvangen: 

 Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver; 

 Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve; 
- De Zone Midwest stelde op 8 juli 2021 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 (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve. 

Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Gunningsverslag 
- Offertes 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 8 juli 2021, 
opgesteld door de Zone Midwest. 

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

Artikel 3. De opdracht “Uitrusten commandovoertuigen” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Mecelcar nv, 
Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve. 

Artikel 4. De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 24 maanden. 

Artikel 5. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. ZMW2021/004. 

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. 

3. Goedkeuring aankoop radiocommunicatiemateriaal 2021 
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 en 
werd verlengd tot 6 juli 2022. 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. 

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 € 139.000,00 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. 
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Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Offerte Abiom. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van Tetra radio eindapparatuur, op basis van een 
onderhandelingsprocedure (conform artikel 47 §2 van de wet van 17 juni 2016 inzake 
overheidsopdrachten), goed. 

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 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. 

4. Goedkeuring bestek en procedure - ZMW2021-006 - Aankoop interventie app 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Het behoort tot de taken van de zone om in te staan voor voldoende en kwalitatief materieel en 

uitrusting die de zonale werking garanderen. 
- Om bijkomende operationele info uit te kunnen wisselen tussen de zonale dispatch, 

leidinggevenden en uitvoerende ploegen wenst de zone een interventie app aan te kopen. 
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 € 139.000,00 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°. 

Feiten, context en argumentatie 
- Bij een interventie moet de brandweer op een eenvoudige, intuïtieve en gebruiksvriendelijke 

manier kunnen beschikken over alle broodnodige gegevens. 
- Daarom wenst Zone Midwest over te gaan tot de aankoop van een intelligente interventie app 

met als algemene doelstelling: 
- Digitaal relevante informatie met betrekking tot interventie ter beschikking stellen op de plaats 

van interventie, ter ondersteuning van: 

 de beeldvorming 

 een betere samenwerking en kennisdeling op het terrein bij daadwerkelijke interventies 

 de coördinatie van een interventie binnen het ICS-kader zone Midwest 
- In het kader van de opdracht “Aankoop interventie app” werd een bestek met nr. ZMW2021/006 

opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 
- Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 
- Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 30 september 2021 om 11.00 uur 

voorgesteld. 
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Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Bestek. 
- Uitnodigingsbrief tot offerte. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Het bestek met nr. ZMW2021/006 en de raming voor de opdracht “Aankoop interventie 
app”, opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3. Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

 Endare bv, Ottergemsesteenweg-Zuid 808b te 9000 Gent; 
 Safety Consulting & Technology, Hoogbloklandseweg 24 te NL-4205 Gorinchem; 
 Gemsotec bv, Vilvoordsebaan 73 te 3020 Herent. 

Artikel 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 30 september 2021 om 11.00 
uur. 

Artikel 5. Het verdere verloop van de gunningsprocedure wordt gedelegeerd aan het zonecollege. 

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. 

5. Goedkeuring bestek en procedure - ZMW2021-005 - Verkopen via veilinghuis 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Het behoort tot de taken van de zone om in te staan voor voldoende en kwalitatief materieel en 

uitrusting die de zonale werking garanderen. 
- Het behoort tot de taken van de zone om materialen die aan het einde van hun levensduur zijn 

op een optimale manier de behandelen en te verwijderen uit het patrimonium. 
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 € 139.000,00 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. 
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Feiten, context en argumentatie 
- De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen over te gaan tot het aanstellen van een 

veilinghuis via een raamovereenkomst voor een periode van vier jaar. Hiervoor wordt een 
overheidsopdracht uitgeschreven. 

- In het kader van de opdracht “Aanstellen van een veilinghuis via een raamovereenkomst” werd 
een bestek met nr. ZMW2021/005 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 

- De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 48 maanden. 
- Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 
- Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de 

exact benodigde hoeveelheden. 
- Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Hulpverleningszone 

Midwest de procedure zal voeren en in naam van Zone 1, hulpverleningszone Fluvia en 
Brandweer Westhoek bij de gunning van de opdracht zal optreden. 

- Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging. 

- Voor de verkoop van voertuigen, zal zone Midwest uitzoeken of er een beter alternatief is dan 
het verkopen via een veilinghuis. Indien dit positief is, zullen voertuigen niet verkocht worden 
via deze opdracht. 

Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Bestek. 
- Uitnodigingsbrief tot offerte. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Het bestek met nr. ZMW2021/005 en de raming voor de opdracht “Aanstellen van een 
veilinghuis via een raamovereenkomst”, opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest 
worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. 

Artikel 2. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Artikel 3. Hulpverleningszone Midwest wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in 
naam van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone 
Westhoek bij de gunning van de opdracht op te treden. 

Artikel 4. In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel 
in de opdracht. 

Artikel 5. Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen. 

Artikel 6. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau. 

Artikel 7. 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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Financieel 

6. Goedkeuring jaarrekening 2020 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Elk jaar dient de bijzonder rekenplichtige na het afsluiten van het boekjaar de 

begrotingsrekening en haar bijlagen op te maken. De voorgelegde jaarrekening is de 
jaarrekening van 2020. 

- Deze jaarrekening bestaat uit twee delen: (i) de begrotingsrekening en (ii) de balans en de 
resultatenrekening. 

- De begrotingsrekening geeft een idee hoe de begroting tijdens het dienstjaar is uitgevoerd. De 
begrotingsrekening moet immers een volledig en getrouw beeld geven van de werkelijke 
financiële situatie van de zone, aangezien het de reële verrichtingen weergeeft en geen 
voorafgaandelijke ramingen. Deze rekening is dus het instrument bij uitstek dat inzicht geeft in 
de uitvoering van de begroting. In de begrotingsrekening zelf wordt voor elk artikel het geraamd 
bedrag van de uitgaven en ontvangsten vergeleken met de werkelijk vastgelegde uitgaven en 
vastgestelde rechten. De begrotingsrekening laat dus een vergelijking toe tussen wat was 
gepland (de begroting) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (de jaarrekening). 

- De balans geeft een overzicht van het vermogen van de zone op het einde van het financiële 
boekjaar. In een balans kan je ook steeds de vergelijking vinden tussen begin- en eindbalans. De 
resultatenrekening geeft de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar weer. 
Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de 
opbrengsten en het totaal van de kosten. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- Wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen, inzonderheid afdeling 

II. Budgettair en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummers 86 
tot en met 99. 

- Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de hulpverleningszones, in het bijzonder artikel 67. 

- De voorgelegde jaarrekening van de hulpverleningszone Midwest voor het dienstjaar 2020, 
opgemaakt door dhr. Olivier Ramon, bijzonder rekenplichtige van de hulpverleningszone 
Midwest. 

Feiten, context en argumentatie 
- De jaarrekening sluit af met een begrotingsresultaat van € 2.399.609,30 in de gewone dienst en 

€ 24.582,20 in de buitengewone dienst. 
Verwijzingsdocumenten 
- De jaarrekening, de verklarende nota bij deze jaarrekening en de bijlagen bij de jaarrekening. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De begrotingsrekening 2020 wordt definitief vastgesteld zoals in het overzicht (bedragen 
in euro) hierna is vermeld.  

Netto – vastgestelde rechten (gewone dienst) € 14.216.840,53 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) € 11.817.231,23 
Begrotingsresultaat (gewone dienst) € 2.399.609,30 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) € 1.339.528,89 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) € 3.739.138,19 
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Netto – vastgestelde rechten (buitengewone dienst) € 3.623.957,88 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) € 3.599.375,68 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) € 24.582,20 
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) € 1.872.978,46 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  € 1.897.560,66 

   

Artikel 2. De balans op 31 december 2020 wordt definitief vastgesteld zoals in de 
samenvattingstabel (bedragen in euro) hieronder is vermeld. 

Vaste activa € 9.532.918 

Vlottende activa € 6.686.743 

Totaal activa € 16.219.661 
   

Eigen vermogen € 15.853.470 

Schulden € 366.191 
Totaal passiva € 16.219.661 

 

Artikel 3. De resultatenrekening op 31 december 2020 wordt definitief vastgesteld zoals in de 
samenvattingstabel (bedragen in euro) hieronder is vermeld. 

Batig exploitatieresultaat € 357.614,08 

Batig uitzonderlijk resultaat € 328.668,26 

Batig resultaat van het dienstjaar € 686.282,34 

 

Artikel 4. 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 dhr. Olivier 
Ramon, bijzonder rekenplichtige. 

Volgende vergadering Zoneraad 

7. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 28 september 2021. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


