Zoneraad
dinsdag, 21 december 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;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
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;
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht;
Olivier Ramon: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.
Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 30 november 2021
De zoneraad, in openbare zitting,
De notulen worden goedgekeurd.

Logistiek/Materieel
2.
Gunning opdracht - Aankoop e-Hydraulisch materiaal
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 bovenstaande regelgeving voor het aankopen van ehydraulisch materiaal.
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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 92 Bepalingen die
van toepassing zijn op overheidsopdrachten van beperkte waarde - Aanvaarde factuur.
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 124.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
Het gebruik van hydraulisch materiaal aangedreven door fossiele brandstoffen is niet langer
aangewezen.
De ontwikkeling van elektrisch aangedreven kende de jongste tijd een grote vooruitgang op
gebied van performantie en gewicht.
Er werden drie leveranciers uitgenodigd om een demo te geven met hun elektronisch materieel.
Het betreft firma’s:

VANASSCHE FFE NV, Brugsesteenweg 8, 8531 HARELBEKE met Holmatro-materiaal;

BELGIAN FIRE SAFETY BVBA, Tuinstraat 10, 8560 Wevelgem met Lukas-materiaal;

FIRE TECHNICS NV, Solvaylaan 6, 8400 Oostende met Weber-materiaal.
Na de demo werd elke leverancier gevraagd om een offerte op te maken voor een evenwaardige
set hydraulisch materiaal, bestaande uit: 1 schaar, 1 spreider, 1 ram, 2 laders en 5 batterijen.
HVZ Midwest ontving 3 offertes, één per leverancier.
Er wordt voorgesteld om 2 sets aan te kopen: 1 bij de goedkoopste leverancier, 1 bij de op één
na goedkoopste leverancier. Op deze manier kunnen de sets ingezet worden in de posten van
de zone tijdens oefeningen. Het doel is om de opgedane kennis aan te wenden bij het schrijven
van een bestek voor de vervanging van alle hydraulisch materiaal naar e-hydraulisch materiaal.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget voor 2021 op artikel 351/744-51 van
het investeringsbudget.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Offerte VANASSCHE FFE NV
Offerte BELGIAN FIRE SAFETY BVBA
Offerte FIRE TECHNICS NV
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aankoop van twee sets e-hydraulisch materiaal goed op basis van
een opdracht met beperkte waarde.

Artikel 2.

De opdracht wordt gegund aan:

BELGIAN FIRE SAFETY BVBA, Tuinstraat 10, 8560 Wevelgem.

FIRE TECHNICS NV, Solvaylaan 6, 8400 Oostende.

Artikel 3.

De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon.

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 de bijzondere
rekenplichtige.
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3.
Deelname overheidsopdracht Zone Zuid-West Limburg - Aankoop BIG
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 bovenstaande regelgeving door het aankopen van producten BIG
(BrandweerInterventies Gevaarlijke stoffen.)
Bevoegdheid en juridische grond
- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdracht voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en meer bepaald de artikelen 2, 36 en 48 die
een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders
toelaat en artikel 43.
- 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.
- De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inclusief latere wijzigingen.
- De wet van 3 augustus 2012 betreffende de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid.
- De wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
Feiten, context en argumentatie
- Het gezamenlijk verwezenlijken van overheidsopdrachten kan leiden tot schaalvoordelen en tot
de verhoging van de efficiëntie van procedures door het voorkomen van het dubbel aanwenden
van personeel, capaciteiten, budgettaire middelen en materieel.
- In toepassing van artikel 2, 6°a en 7°b van de wet van 17 juni 2016 betreffende de
overheidsopdrachten, zal Hulpverleningszone Zuid-West Limburg optreden als aankoopcentrale in
die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken,
leveringen of diensten plaatst die bestemd zijn voor aanbestedende overheden of aanbestedende
entiteiten, meer bepaald: Brandweer Zone Antwerpen, Brandweerzone Rivierenland,
Hulpverleningszone brandweer Zone Rand, Hulpverleningszone Taxandria, Hulpverleningszone
Brandweer zone Kempen, Hulpverleningszone Vlaams Brabant Oost, Hulpverleningszone West
(Vlaams-Brabant), Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en Dringende Medische Hulp,
Brandweerzone Vlaamse Ardennen, hulpverleningszone Zuid-Oost, Hulpverleningszone Waasland,
Hulpverleningszone Meetjesland, Hulpverleningszone Noord-Limburg, Hulpverleningszone
Brandweerzone Oost-Limburg, Hulpverleningszone 1 (West-Vlaanderen), Hulpverleningszone
Fluvia, hulpverleningszone brandweer Westhoek, Zone Midwest, LA ZONE DE SECOURS DU
BRABANT W, La Zone de Secours D'Hesbaye, La Zone de Secours Hainaut-Centre, La Zone de
Secours HainautEst, Zone de Secours Wallonie Picarde, La Zone de Secours de Luxembourg, La
zone de Secours Dinaphi, La Zone de secours NAGE, La Zone de Secours Val de Sambre, La Zone de
Secours Hemeco, La Zone de Secours Vesdre - Hoegne & Plateau, Hulpverleningszone Centrum, La
Zone de Secours 5 Warche Amblève Lienne, LIEGE ZONE 2 IILE-SRI SCRL, La Zone de Secours 6 (DG)
en Brandweerzone Oost - Oost-Vlaanderen.
- Om deze reden wenst HVZ Midwest deel te nemen aan de opdracht van HVZ Zuid-West Limburg:
‘Toegang tot digitale en analoge informatie van het brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke
stoffen’.
- Jaarlijks wordt reeds een aankoop van BIG-producten gedaan door HVZ Midwest. Door in te
stappen in de procedure van HVZ Zuid-West Limburg kunnen betere prijzen bekomen worden.

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 21 december 2021

3

Verwijzingsdocumenten
- Bestek – BIG Boeken – publicatie (HVZ Zuid-West Limburg).
- Verslag van nazicht van de offertes (HVZ Zuid-West Limburg).
- Beslissing goedkeuring bestek, lastvoorwaarden en gunningswijze aankoop BIG-boeken en
licenties (HVZ Zuid-West Limburg).
- Beslissing goedkeuring gunning aankoop voor BIG-boeken en licenties (HVZ Zuid-West Limburg).
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de deelname aan de overheidsopdracht: Toegang tot
digitale en analoge informatie van het brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke
stoffen gegund door HVZ Zuid-West Limburg aan B.I.G. VZW, Technische Schoolstraat 43A
te 2440 Geel.

Artikel 2.

De bestellingen gebeuren bij ondertekende bestelbon.

Artikel 3.

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 en aan de HVZ
Zuid-West Limburg.

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 21 december 2021

4

Personeel
4.

Beslissing tot het afsluiten van de eindrekening van de ontslagnemend waarnemend bijzondere
rekenplichtige en het verlenen van kwijting
De zoneraad, in openbare zitting
Aanleiding en toelichting
De toepasselijke regelgeving voorziet dat de ontslagnemende bijzondere rekenplichtige een
eindrekening maakt wanneer deze zijn ambt definitief neerlegt, bij de ambtsaanvaarding en de
ambtsneerlegging van de waarnemende bijzondere rekenplichtige en in het geval bedoeld in
artikel 80, § 2, tweede lid van de wet van 15 mei 2017 betreffende de civiele veiligheid.
Het college legt de eindrekening van de bijzondere rekenplichtige, in voorkomend geval samen
met diens opmerkingen of, zo hij overleden is, die van zijn rechtverkrijgenden, voor aan de raad.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, inzonderheid het artikel 82, §1 en §2.
Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de regels van toepassing op de bijzondere
rekenplichtige van de hulpverleningszone.
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van
de hulpverleningszones.
Feiten, context en argumentatie
Mevr. Anne Van den Abeele heeft als ontslagnemend waarnemend bijzondere rekenplichtige
(19 april 2021 tot en met 30 juni 2021) geen eindrekening opgesteld. Het zonecollege gaf aan
de nieuwe bijzondere rekenplichtige Olivier Ramon de opdracht om deze eindrekening op te
maken.
De eindrekening werd opgemaakt, werd ondertekend door de ontslagnemend waarnemend
bijzondere rekenplichtige en werd voorgelegd aan het zonecollege.
Het zonecollege nam in haar zitting van 21 december 2021 akte van deze eindrekening en legt
deze ter afsluiting voor aan de zoneraad met het verzoek om mevr. Anne Van den Abeele
kwijting te verlenen.
Verwijzingsdocumenten
Eindrekening.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad neemt akte van eindrekening van mevr. Anne Van den Abeele zoals
opgesteld door de bijzondere rekenplichtige Olivier Ramon.

Artikel 2.

De zoneraad sluit de eindrekening van de ontslagnemend waarnemend bijzondere
rekenplichtige mevr. Anne Van den Abeele af en verleent haar kwijting.

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, aan mevr. Anne Van
den Abeele en aan de bijzondere rekenplichtige Olivier Ramon.
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Volgende vergadering Zoneraad
5.
Volgende zitting zoneraad
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 25 januari 2022.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Voorzitter
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