Zoneraad
dinsdag, 26 januari 2021
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
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;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
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
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.
Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 15 december 2020
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.
Goedkeuring aankoop interventiekledij
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.”;
Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van
hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van interventiekledij voor
de brandweer.
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.
Het huishoudelijk reglement.
Feiten, context en argumentatie
Hulpverleningszone Brandweer Antwerpen, Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen heeft op 02 mei
2018 een raamovereenkomst afgesloten voor de aankoop van interventiekledij, met referentie
GAC/2016/3832. In hun gemotiveerde beslissing wijzen zij de opdracht toe aan N.V. Sioen,
Fabrieksstraat 23, 8850 Ardooie. Daarnaast stelde Hulpverleningszone Brandweer Antwerpen
het bestek en de gunning open voor hulpverleningszone Midwest. 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 voorzien in het budget 2021 op artikelnummer 351/12405/2020.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aankoop van interventiekledij voor de brandweer goed, op basis
van een onderhandelingsprocedure (volgens art 47 §2).

Artikel 2.

De opdracht wordt gegund aan N.V. Sioen, Fabrieksstraat 23, 8850 Ardooie.

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.
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3.
Goedkeuring bestek en procedure - ZMW2021 - 001 - Aankoop slangenwas
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.
Stad Roeselare heeft beslist om de oefentoren van de post Roeselare af te breken tot op het
niveau van de aanpalende bebouwing. Hierdoor valt de functie van slangendroogtoren weg.
Om het verdwijnen van deze functie te compenseren wenst Stad Roeselare te investeren in een
slangenwas.
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
Deze opdracht heeft als hoofddoel de levering, de installatie en het daaropvolgende jaarlijks
onderhoud (duur 48 maanden vanaf de datum van de definitieve oplevering), ten behoeve van
de Hulpverleningszone Midwest, van een machine om de brandslangen te reinigen, te drogen
en op te rollen.
Naast de hierboven vermelde diensten voor het jaarlijks onderhoud, moeten ook de diensten
voor een eventuele herstelling, in geval van breuk of panne, het voorwerp uitmaken van deze
opdracht. Voor elke herstelling moet echter vooraf een prijsopgave worden goedgekeurd en
dient de Hulpverleningszone Midwest een bestelbon op te sturen.
In het kader van de opdracht “Aankoop slangenwas” werd een bestek met nr. ZMW2021/001
opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 2021 op het artikel
351/744-51.
Een subsidie zal overgemaakt worden door stad Roeselare om deze aankoop te ondersteunen.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 26 februari 2021 om 11.00 uur
voorgesteld.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Uitnodigingsbrief tot offerte.
Risicoanalyse
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2021/001 en de raming voor de opdracht “Aankoop slangenwas”,
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
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:




nemen

aan

de

Cricco Engineering, Zuiddijk 10 te 8340 Damme;
Fire Technics nv, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende;
Vanassche Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke.

Artikel 4.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 februari 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.

Personeel
4.
Goedkeuring vacantverklaring administratief medewerker (C1-C3)
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Het personeelsplan van hulpverleningszone Midwest, goedgekeurd in de zoneraad van 26 mei
2020, voorziet in 9 VTE administratieve personeelsleden.
Als gevolg van het ontslag van een stafmedewerker, progressieve tewerkstellingen en
ouderschapsverlof is er een tijdelijk tekort van 1,95 voltijdse equivalenten administratief
personeel ten opzichte van wat voorzien is in het personeelsplan.
De zone kan bijgevolg overgaan tot de vacantverklaring van een voltijdse functie van
administratief medewerker (C1-C3) (m/v).
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de minimale administratieve en operationele
functies die de hulpverleningszone moet oprichten.
Ministeriële omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het koninklijk besluit betreffende de
minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten.
Administratief en geldelijk statuut van het administratief personeel van hulpverleningszone
Midwest, gewijzigd in de zoneraad van 22 maart 2016.
Personeelsplan van hulpverleningszone Midwest, gewijzigd in de zoneraad van 26 mei 2020.
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Feiten, context en argumentatie
Er is budget voorzien voor 9 voltijdse equivalenten administratief personeel op artikel
35191/111-01.
Er wordt voorgesteld om een voltijdse administratief medewerker aan te werven om in
hoofdzaak de financiële dienst en de dienst preventie en preplanning te ondersteunen.
Zone Midwest is vennoot van Poolstok en kan de selectieprocedure via Poolstok in
samenwerking met Vandelanotte HR Solutions organiseren.
Er wordt voorgesteld om de vacature bekend te maken via Poolstok. Poolstok zal de vacature
verspreiden via de websites van de VDAB, Poolstok en Regiotalents en via De Zondag / Deze
Week. De zone zal de vacature publiceren op haar eigen website en deze mailen naar de
potentiële kandidaten uit haar sollicitantenbestand. Ze zal de vacature ook bezorgen aan de
gemeenten van de zone, zodat zij deze intern bekend kunnen maken.
Verwijzingsdocumenten
Vacature administratief medewerker als bijlage bij dit besluit.
Selectiereglement administratief medewerker als bijlage bij dit besluit.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad verklaart de voltijdse functie van administratief medewerker (m/v) met
weddeschaal C1-C3 vacant en keurt het selectiereglement goed.

Artikel 2.

De zoneraad geeft goedkeuring om de aanwervingsprocedure via Poolstok in
samenwerking met Vandelanotte HR Solutions te laten verlopen.

Artikel 3.

De zoneraad geeft goedkeuring om de vacature bekend te maken via de voorgestelde
communicatiekanalen.

Artikel 4.

De zoneraad delegeert het voeren van de aanwervingsprocedure aan het zonecollege.

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
representatieve vakorganisaties.

Volgende vergadering Zoneraad
5.
Volgende zitting zoneraad
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 23 februari 2021.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Voorzitter
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