Zoneraad
dinsdag, 22 oktober 2019
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Ivan Delaere: burgemeester Pittem;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster;
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht;
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht;
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag
1.

Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 24 september 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
-

Het verslag wordt goedgekeurd.
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Aankopen
2.

Goedkeuring bestek en procedure aankoop server: hardware en licenties

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
- Het oproepsysteem zorgt ervoor dat de correcte middelen samen met de correcte personen
automatisch gealarmeerd worden. De gegevens die via een XML-file vanuit HC112 naar de dispatch
gestuurd wordt, worden in dit systeem vertaald in een operationele oproep.
- De huidige hardware voldoet, na 7 jaren dienst, niet langer aan de actuele noden. Daarom dient
geïnvesteerd te worden in nieuwe systemen waar ‘virtuele machines’ op geplaatst kunnen
worden.
- Op de nieuwe hardware kunnen de updates van het huidig oproepsysteem geïnstalleerd worden,
zodat we over de meest performante versie kunnen beschikken. De actuele hardware laat niet toe
deze updates uit te voeren.
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 huishoudelijk reglement.
Feiten, context en argumentatie
- Hulpverleningszone Midwest wenst over te gaan tot het vernieuwen van de oproepcomputer.
Hiervoor wordt een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uitgeschreven.
- In het kader van de opdracht “Vernieuwen oproepcomputer” werd een bestek met nr.
ZMW2019/008 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
- Deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

Perceel 1 (Hardware), raming: € 30.000,00, excl. btw, of € 36.300,00, incl. 21% btw;

Perceel 2 (Licenties), raming: € 5.000,00, excl. btw, of € 6.050,00, incl. 21% btw.
- De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 35.000,00, excl. btw, of € 42.350,00,
incl. 21% btw.
- Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
- Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 10 november 2019 voorgesteld.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
- Bestek.
- Uitnodigingsbrief tot offerte.

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 22 oktober 2019

2

Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2019/008 en de raming voor de opdracht “Vernieuwen
oproepcomputer”, 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. De raming bedraagt € 35.000,00, excl. btw, of
€ 42.350,00, incl. 21% btw.

Artikel 2.

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

Artikel 3.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:









nemen

aan

de

Real Dolmen, A. Vaucamplaan 42 te 1654 Huizingen;
Savaco nv, Beneluxpark 19 te 8500 Kortrijk;
Sii Belgium, Poortakkerstraat 41 E te 9051 Sint-Denijs-Westrem;
Cube IT Solutions, Pathoekeweg 9 B 009 te 8000 Brugge;
S3S HQ Belgium, Begoniastraat 30A te 9810 Eke;
Verdi, Industrieweg 43 te 8800 Roeselare;
Denk IT, Hoogleedsesteenweg 348 bus 1 te 8800 Roeselare;
Lebon IT Services nv, Roeselarestraat 209 te 8840 Staden-Oostnieuwkerke.

Artikel 4.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 10 november 2019.

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, 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
3.

Goedkeuring begroting 2020

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De hulpverleningszone Midwest dient een begroting op te maken voor het financieel dienstjaar
2020.
De begrotingscommissie verleende op 10 september 2019 een gunstig advies over de
wettelijkheid en de verwachte financiële impact van de pre-begroting zoals door het zonecollege
werd opgesteld.
Het ontwerp van begroting werd goedgekeurd door het zonecollege tijdens haar zitting van 24
september 2019.
Een informatievergadering voor de gemeentebesturen vond plaats op 30 september 2019.
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 2015 houdende het algemeen reglement op de boekhouding
van de hulpverleningszones.
De ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting
van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
Ten opzichte van de begroting 2019/1 stijgen de uitgaven voor de gewone dienst in het boekjaar
2020 met 7,04 %; de ontvangsten stijgen met 8,01 %.
De uitgaven zijn verdeeld over de personeelskosten (79,0 %), werkingskosten (20 %) en andere
kosten (1 %).

De personeelskosten:

stijgen met 7,64 %; de reden hiervoor is de wijziging van een 41-urenweek naar een
38-urenweek en het voorzien van de nodige kredieten voor de VVP-regeling;

voor de beroepsbrandweermensen wordt tevens een baremieke stijging in
rekening gebracht; de stijging voor de vrijwilligers is gebaseerd op een historische
trend;

De werkingskosten:

stijgen met 5,09 %;

de belangrijkste oorzaak is de noodzakelijk ICT ondersteuning (+ € 70.000,00);
De ontvangsten bestaan uit de federale en gemeentelijke toelagen (in totaal 93 %) en uit
prestatieontvangsten (7 %).

De prestatieontvangsten stijgen met 3,71 % door een verwachte indexering en door een
eventuele actualisering van het retributiereglement. Anderzijds zijn de ontvangsten
moeilijk te ramen omdat er voor de dringende geneeskundige hulpverlening een nieuwe
financiering (forfait per rit) van toepassing wordt.

De bedragen van de overdrachten van zowel de federale basistoelage als de federale
bijkomende dotatie werden nog niet betekend en werden ingeschat op hetzelfde niveau
als van 2019.
Het resultaat van de gewone dienst resulteert in een tekort van € -199.589,00; dit tekort wordt
vanuit het gewoon reservefonds gecompenseerd waardoor de begroting afsluit met een positief
saldo van € 1.417,00. Door deze compensatie daalt het gewoon reservefonds van € 607.523,00
naar € 406.523,00.
Er zijn geen overboekingen van de gewone dienst naar de buitengewone dienst gezien de
gemeentelijke bijdragen aansluiten bij de uitgaven.
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-

Voor de buitengewone dienst wordt de gemeentelijke dotatie beperkt tot € 1.605.000,00. Ten
opzichte van 2019 dalen de investeringstoelagen met € 120.000,00.
Deze daling is mogelijk door de toepassing van een spreidingsplan voor het wagenpark.
Voor de dringende geneeskundige hulpverlening wordt een investeringsbudget van
€ 190.000,00 voorzien. Voor de brandweervoertuigen is er een investeringsbudget van
€ 1.415.000,00. Voor het voertuigenplan wordt het advies van de technische commissie nog
opgevraagd.
Verwijzingsdocumenten
Advies begrotingscommissie.
Verslag informatievergadering.
Begroting 2020 en bijlagen, inclusief verslag.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad herbevestigt de financiële verdeelsleutel zoals bepaald op 24 juni 2014.

Artikel 2.

De zoneraad gaat akkoord met de begroting van de zone voor het financieel dienstjaar
2020 zoals opgenomen in de samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze
beslissing.

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 en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene directie
civiele veiligheid, Juridische directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Volgende vergadering
4.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 26 november 2019.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Kris Declercq
Voorzitter

