Zoneraad en Zonecollege  Zone Midwest
dinsdag, 25 september 2018
Overzicht beslissingen

Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Ria BeeusaertPattyn: burgemeester Lichtervelde;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
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;
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht;
Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht;
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Karl De Clerck: burgemeester Oostrozebeke;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter

Zoneraad  in openbare zitting
Goedkeuring verslag
1.

Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 26 juni 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

Logistiek/Materieel
2.

Goedkeuring raamovereenkomst voor de in, uit en overbouw van een Track en Trace systeem

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De Prezoneraad besliste in zitting van 30 september 2014 om het bestek “Installatie van een
track en trace met lokalisatie en pushing opdrachten via webapplicatie” goed te keuren. Na het
voeren van de gunningsprocedure werd voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan GEO
Dynamics, Dumolinlaan 9, 8500 Kortrijk.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen en meer bepaald
art. 117: “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.”
Het Koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van
de snelst adequate hulp en van de adequate middelen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.
De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
Overwegende het huishoudelijk reglement.
Feiten, context en argumentatie
Het is de taak van hulpverleningszone Midwest om te voorzien in een preventief onderhoud en
controle van alle rollend en nietrollend materieel.
Gelet op het feit dat dat er op regelmatige tijdstippen nieuwe voertuigen worden aangekocht
en/of oudere uit dienst worden genomen dienen wij op regelmatige tijdstippen beroep te doen
op het bedrijf Geo Dynamics voor de in, uit, en overbouw van hardware. In bepaalde gevallen
dien wij ook beroep te doen op het bedrijf voor andere dienstverlening.
Enkel de leverancier van deze toestellen is gemachtigd om bovenvermelde werken uit te voeren
en daarom stellen wij voor een contract af te sluiten met forfaitaire prijzen.
Gelet op het positief visum van de bijzonder rekenplichtige.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Offerte GEO Dynamics.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met het voorstel van contract tussen enerzijds GEO Dynamics,
Dumolinlaan 9,8500 Kortrijk en anderzijds hulpverleningszone Midwest voor in, uit, en
overbouw van hardware, alsook andere dienstverlening met forfaitaire prijzen ten
behoeve van het track en tracesysteem op de voertuigen van Midwest.

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 en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Goedkeuring verslag
3.

Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 28 augustus 2018

Het verslag wordt goedgekeurd.

Logistiek/Materieel
4.

Goedkeuring bestek en procedure voor de aankoop van Tetra radio eindapparatuur

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 het zonaal operationeel organisatieplan van
hulpverleningszone Midwest, waarin wordt voorzien in de aankoop van TETRA radio
eindapparatuur.
N.V. Astrid heeft een raamovereenkomst voor de aankoop van TETRA radio’s afgesloten op 26
maart 2018 met referentie CDMPOO60. Deze raamovereenkomst is geldig tot 06 juli 2019. In
hun gemotiveerde beslissing wijst de N.V. Astrid de percelen toe aan verschillende leveranciers.
Aangezien de N.V. Astrid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld te
gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 47 §2;
Het krediet voor deze aankoop is geraamd op € 68 936.39 incl. 21 % btw en is voorzien in het
investeringsbudget 2017 op artikelnummer 351/74451.
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°.
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Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
Overwegende het huishoudelijk reglement;
Gelet op het positief visum van de bijzonder rekenplichtige.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Offertes Abiom.
-

Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aankoop van Tetra radio eindapparatuur goed, op basis van een
onderhandelingsprocedure (47 §2).

Artikel 2.

De opdracht wordt gegund aan Abiom communication System, Oostjachtpark 18, 9100
SintNiklaas voor een geraamd bedrag van € 68 936.39 incl. BTW.

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 en aan de FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. MieKatrien Claeys, Algemene Directie
Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Financieel
5.

Goedkeuring begrotingswijziging 2018/1 GD

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Er wordt een eerste begrotingswijziging voorgesteld voor het financieel dienstjaar 2018 voor de
gewone dienst.
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.
Feiten, context en argumentatie
De begroting voor de gewone dienst wordt aangepast met als doel de kredieten zo realistisch
mogelijk te zetten en toch binnen de grens van de afgesproken dotaties te blijven.
Een gecorrigeerd resultaat van 2017 wordt ingebracht. Het globaal resultaat voor 2017 daalt
concreet hierdoor van € 689.179,00 naar € 538.438 ,00.
Zowel de ontvangsten als de uitgaven zijn gestegen. De ontvangsten voornamelijk omwille van
de publicatie in het Belgische Staatsblad op 25.07.2018 van de toelage voor het ziekenvervoer
die stijgt van ± € 150.000,00 tot ± € 680.000 ,00. Daarnaast is de activiteit van de ziekenwagen
hoger dan aanvankelijk ingeschat en is de verkoop van rookmelders ook hoger.
De stijging van de uitgaven heeft te maken met een herberekening voor personeelskost. De
cijfers die voorberekend werden door de weddencentrale voor de vrijwillige operationele
brandweermensen bleken niet accuraat te zijn.
Voor de werkingskosten zijn de uitgaven in evenwicht en is er enkele een verschuiving tussen
begrotingsposten.
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In het verleden werden de facturen aangerekend aan het lopend dienstjaar. Dit gaf een
vertekend beeld over de resultaten per dienstjaar. Dit werd aangepast door de kosten en
opbrengsten toe te wijzen aan het desbetreffende dienstjaar. Er was in die zin bv een
inhaaloperatie voor de tweede pensioenpijler en een correctie voor de afrekening voor de polis
arbeidsongevallen.
Ook enkele overboekingen naar het gewoon en buitengewoon reservefonds werden uitgevoerd.
De begrotingscommissie verleende op 11 september 2018 een gunstig advies.
Het college keurde het ontwerp van begroting op 25 september 2018 unaniem goed.
Verwijzingsdocumenten
Advies begrotingscommissie.
Begrotingswijziging 2018/1 GD.
-

Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de eerste begrotingswijziging voor de zone voor het
financieel dienstjaar 2018 voor de gewone dienst zoals vermeld in de
samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze beslissing.

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

6.

Goedkeuring begrotingswijziging 2018/1 BD

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Er wordt een eerste begrotingswijziging voorgesteld voor het financieel dienstjaar 2018 voor de
buitengewone dienst.
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.
Feiten, context en argumentatie
De wijziging van de begroting voor de buitengewone dienst voorziet een stijging van de uitgaven
door de aankoop van elektrische fietsen. Hiervoor waren geen budgetten voorzien, dit wordt nu
rechtgezet. Ook de aankoop van een tank en ladderwagen was duurder dan aanvankelijk
geraamd en enkele vervangingsinvesteringen en de aankoop van een decontaminatiecontainer
zorgen voor een iets hogere nood aan kredieten.
De begrotingscommissie verleende op 11 september 2018 een gunstig advies.
Het college keurde het ontwerp van begroting op 25 september 2018 unaniem goed.
Verwijzingsdocumenten
Advies begrotingscommissie.
Begrotingswijziging 2018/1 BD.
Besluit
Unaniem
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Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de eerste begrotingswijziging voor de zone voor het
financieel dienstjaar 2018 voor de buitengewone dienst zoals vermeld in de
samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze beslissing.

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

7.

Goedkeuring begroting 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De hulpverleningszone Midwest dient een begroting op te maken voor het financieel dienstjaar
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 2018 en de bijhorende begrotingswijzigingen.
Feiten, context en argumentatie
De uitgaven van de gewone dienst in begroting 2019 liggen ongeveer 2% hoger in vergelijking
met de cijfers uit begrotingswijziging 2018/1. Deze stijging is te wijten aan een stijging van de
personeelskosten met 3,45 % t.o.v. het vorig jaar. Deze stijging anticipeert ook op de verwachte
stijging van de spilindex.
De werkingskosten stijgen met 1,78 % t.o.v. 2018.
Aan ontvangstenzijde is voorzien dat 9 % van de ontvangsten komen uit de prestaties. De rest
wordt gehaald uit overdrachten en toelagen (66 % van de gemeenten en 33 % van de federale
overheid).
Net zoals vorig jaar worden de toelagen geïndexeerd met 2%. Deze indexatie weegt enkel door
in exploitatie, aangezien de investeringstoelagen/dotaties constant worden gehouden gezien
het investeringsbedrag.
De investeringen zijn net als elk jaar zo realistisch mogelijk in kaart gebracht, rekening houdende
met het investeringsplan van het rollend materieel voor de komende 20 jaar.
De begrotingscommissie verleende op 10 oktober 2017 een gunstig advies over de wettelijkheid
en de verwachte financiële impact van de prebegroting zoals door het zonecollege werd
opgesteld.
Het college keurde het ontwerp van begroting op 25 september 2018 unaniem goed.
Een informatievergadering voor de gemeentebesturen van de zone wordt op 16 oktober 2018
gepland.
Verwijzingsdocumenten
Advies begrotingscommissie
Begroting 2018 en bijlagen, inclusief verslag.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad neemt kennis van de ontwerpbegroting.

Artikel 2.

De zoneraad stelt de goedkeuring van de begroting uit tot na de informatievergadering
die voor de gemeentebesturen van de zone op 16 oktober 2018 wordt georganiseerd.

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

Volgende vergadering
8.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 23 oktober 2018.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Voorzitter
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