
Zoneraad en Zonecollege  Zone Midwest 

dinsdag, 26 juni 2018 

Overzicht beslissingen 

Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;

Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 

Ria BeeusaertPattyn: burgemeester Lichtervelde; 

Karl De Clerck: burgemeester Oostrozebeke; 

Els De Rammelaere: burgemeester Tielt; 

Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 

Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 

Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 

Bert Maertens: burgemeester Izegem; 

Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 

Hendrik Verkest: burgemeester Wingene; 

Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter; 

Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 

Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht; 

Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Karlos Callens: burgemeester Ardooie;

Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 

Ward Vergote: burgemeester Moorslede 
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Zoneraad  in openbare zitting 

Goedkeuring verslag 

1.  Goedkeuring notulen zoneraad zone Midwest 24 april 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2.  Goedkeuring notulen zoneraad zone Midwest 29 mei 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

Logistiek/Materieel 

3.  Goedkeuring projectfiche Sevesofonds 2018 

Aanleiding en toelichting 

- Bij een Sevesoincident is de kans op het vrijkomen van een of meer inhaleerbare, schadelijke 

stoffen zeer realistisch. 

- Om zich tegen deze schadelijke stoffen te kunnen beschermen zijn niet enkel beschermende 

pakken nodig, doch is ook de bescherming van de luchtwegen noodzakelijk. Dit kan enkel door 

het grootschalig gebruik van adembeschermingstoestellen. Alle interventielieden die de 

gevarenzone betreden moeten gebruik maken van deze persoonlijke beschermingsmiddelen. 

- Een Sevesoincident kan langdurig zijn en hierdoor de inzet van veel middelen vergen. 

Daarenboven bestaat de mogelijkheid dat elk adembeschermingstoestel na gebruik door 1 

interventielid dient gereinigd en ontsmet te worden. Het is dus noodzakelijk dat er voldoende 

adembeschermingstoestellen beschikbaar zijn. 

- Om communicatie met de dragers van de ademluchttoestellen mogelijk te maken, moeten deze 

toestellen voorzien zijn van communicatiemiddelen. 

Feiten, context en argumentatie 

- De zone Midwest wenst als project voor het Sevesofonds de investering in 2 bijkomende 

ademluchttoestellen met geïntegreerde communicatie in te dienen. 

- Deze investering heeft een waarde van € 4.188,64 waarvoor € 2.977,55 subsidie kan worden 

bekomen. 

- De drie andere WestVlaamse stellen een gelijkaardige investering voor. 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de projectfiche voor het Sevesofonds dat voorziet in de investering in 

2 bijkomende ademluchttoestellen met geïntegreerde communicatie goed. 

Artikel 2.  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 Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan de dienst 

noodplanning van de gouverneur van WestVlaanderen, t.a.v. Sofie Van Waes, Federaal 

Administratief Centrum (FAC) Kamgebouw, Koning Albert I laan 15, bus 6, 8200 BRUGGE 

en aan de bijzondere rekenplichtige. 
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4.  Aankoop zonale commandowagen 

Aanleiding en toelichting 

- Het meerjarenplan ‘aankoop voertuigen’ werd goedgekeurd op de zoneraad van 25 augustus 

2015 en gewijzigd op de zoneraad van 26 april 2016. 

- Er wordt uitvoering gegeven aan het zonaal operationeel organisatieplan van  

hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van een zonale 

commandowagen.

- De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van lichte bestelwagens 

volgens het bestek “FORCMSVV076” – Perceel 4. In hun gemotiveerde beslissing wijzen zij de 

opdracht toe aan de firma Neyt, K. Astridlaan 68, 9230 Wetteren. De aankoop wordt geraamd 

op €22.622,05 incl.21% BTW.

- De ombouw en inrichting van het voertuig tot prioritair voertuig is eveneens voorzien in 

bovenvermeld bestek en zij wijzen de opdracht toe aan de firma MECELCAR, Avenue Albert 

Einstein 12, 1348 LouvainLaNeuve. Deze opdracht wordt geraamd op €10.147,91 incl. 21 % 

btw. 

- Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld 

te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f. Het krediet 

voor deze aankoop is geraamd op € 32.769,95 incl. 21 % btw en is voorzien in het 

investeringsbudget 2017 op artikelnummer 351/74352. 

Verwijzingsdocumenten 

- Offerte Neyt 

- Offerte MECELCAR 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van één zonale commandowagen goed, op basis van een 

onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). Deze commandowagen is bedoeld voor 

de zonale officier van wacht. 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan firma Neyt, K. Astridlaan 68, 9230 Wetteren voor een 

geraamd bedrag van €22.622,05 incl.21% BTW. 

Artikel 3. De ombouw van het voertuig wordt gegund aan MECELCAR, Avenue Albert Einstein 12, 

1348 LouvainLaNeuve voor een geraamd bedrag van €10.147,91 incl. 21 % 

Artikel 4. De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

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 Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel, aan de bijzonder 

rekenplichtige, aan de preventieadviseur en aan de leveranciers. 
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Personeel 

5.  Goedkeuring vacantverklaring aanwerving vrijwillige brandweermannen/vrouwen 

Feiten, context en argumentatie 

- Zone Midwest heeft, conform het personeelsplan, 600 vrijwilligers nodig om de uitrukbaarheid 

van de posten te garanderen. Momenteel is er een tekort aan vrijwilligers. 

- Om het tekort weg te werken wenst de zone vrijwilligers aan te werven. Het aantal plaatsen zal 

worden bepaald bij het afsluiten van de kandidaturen, rekening houdend met het aantal 

vrijwilligers en het aantal plaatsen voorzien in het personeelsplan. 

- Voorstel reglement aanwervingsprocedure vrijwillige brandweermannen: 

� Inhoud van de proef:

� Het aanwervingsexamen is een mondeling interview waarin de motivatie, de 

inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving 

en de zone getest worden.  

� Zie vacature en interviewleidraad in bijlage.  

- Voorstel samenstelling examenjury: 

� majoor Christian Gryspeert, zonecommandant, 

� majoor Lieven Rijckaert, secretaris en postoverste Tielt, 

� kapitein Toon Dumoulin, zoneofficier en postoverste Staden 

� en kapitein Sigurd Van der Straeten, postoverste Zwevezele. 

� Tijdens elk examen moeten minstens twee van de vier juryleden aanwezig zijn om geldig 

te kunnen beraadslagen. 

Verwijzingsdocumenten  

- Personeelsplan, goedgekeurd in de zoneraad van 27 juni 2017 

- Bekendmaking vacature voor de aanwerving van vrijwillige brandweermannen/–vrouwen als 

bijlage bij dit besluit 

- Interviewleidraad als bijlage bij dit besluit. 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de vacant verklaring voor de aanwerving van vrijwillige 

brandweermannen/vrouwen conform het personeelsplan goed. 

Artikel 2. De zoneraad keurt de inhoud van de aanwervingsproef en de samenstelling van de jury 

goed. 

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 Ilaan 1/5 bus 6, 8200 

Brugge, aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie 

Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel en aan de 

representatieve vakorganisaties. 
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6.  Aktename van diverse eedafleggingen 

De zoneraad neemt akte van diverse eedafleggingen. 

Volgende vergadering 

7.  Volgende zitting zoneraad en zonecollege / Openbaarheid 

- De volgende zittingen van het zonecollege en de zoneraad zijn gepland op dinsdag 28 augustus 

2018. 

Lieven Rijckaert

Secretaris 

Christian Gryspeert

Zonecommandant 

Kris Declercq

Voorzitter


