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Zoneraad 

dinsdag, 31 mei 2022 
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; 
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke; 
Bert Maertens: burgemeester Izegem; 
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt; 
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 
Lieven Huys: burgemeester Wingene; 
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht; 
Olivier Ramon: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 
Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster 

 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 3 mei 2022 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 

Logistiek/Materieel 

2. Goedkeuring niet-gunning opdracht - ZMW2022-001 - Verkoop van voertuigen 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad besliste in zitting van 29/03/2022 om het bestek “ZMW2022-001 - verkoop van 

voertuigen via meerdere inschrijvers” goed te keuren. 
- Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht bij gebrek aan 

inschrijvers af te sluiten. 
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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. 

- Het koninklijk besluit van 11 maart 2022 tot bepaling van het bedrag onder hetwelk de zoneraad 
de uitoefening van zijn bevoegdheden betreffende overheidsopdrachten voor uitgaven die 
onder de buitengewone begroting vallen aan het zonecollege kan delegeren. 

Feiten, context en argumentatie 
- Er werden geen offertes ontvangen. 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Gunningsverslag. 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad neemt akte van het ontbreken van inschrijvers voor het bestek “ZMW2022-
001 – verkoop van voertuigen via meerdere inschrijvers” waardoor de opdracht niet kan 
worden gegund. 

Artikel 2. De zoneraad beslist tot het sluiten van de gunningsprocedure. 

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. 

Volgende vergadering Zoneraad 

3. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 28 juni 2022. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


