Zoneraad en Zonecollege  Zone Midwest
dinsdag, 29 januari 2019
Overzicht beslissingen

Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Ria BeeusaertPattyn: burgemeester Lichtervelde;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Ivan Delaere: burgemeester Pittem;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
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
Karl De Clerck: burgemeester Oostrozebeke;
Els De Rammelaere: burgemeester Tielt;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem

Zoneraad  in openbare zitting
Goedkeuring verslag

1.

Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 18 december 2018

De Zoneraad, in openbare zitting,
-

Het verslag wordt goedgekeurd.

Logistiek/Materieel
H1.
Bestek ZMW2018/002  verlenging offertetermijn
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 27 november 2018 om het bestek “ZMW2018/002” goed te
keuren op basis van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
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 stelde het bestek met nr. ZMW2018/002 op in het kader van de
opdracht “Aankoop van een container  basis ontsmettingseenheid”.
In zitting van 27 november 2018 besliste de zoneraad om deze opdracht te gunnen bij wijze
van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De offertes dienden het bestuur ten laatste te bereiken op 31 december 2018 om 11.00 uur.
Op 31 december 2018 was nog geen enkele offerte ingediend. Een aantal mogelijke
aanbieders hadden wel aangegeven dat de termijn gelet op het eind van het jaar te kort was
om een volledige offerte in te dienen.
Omwille van die reden wordt voorgesteld om de uiterste datum van het in dienen van de
offerte te verlengen tot 15 maart 2019 om 11 uur.
Volgende ondernemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:
Vanassche Firefighting Engineering, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke;
Fire Technics nv, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende;
AB Technics, Antwerpsesteenweg 115 te 2390 Oostmalle;
Appelmans nv, Begoniastraat 32 te 9810 Eke;
LVC Containerbouw, Joris Helleputtestraat 9 te 3920 Lommel.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend om de datum tot het indienen van een offerte voor de
opdracht ZMW2018/002 te verlengen van 31 december 2018 om 11 uur tot 15 maart
2019 om 11 uur.

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 en aan de bijzondere
rekenplichtige.

Zoneraad en Zonecollege  Zone Midwest dinsdag, 29 januari 2019

2

Financieel
2.

Kennisname besluit gouverneur (goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en nr. 2
(buitengewone dienst) van het dienstjaar 2018)

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Per aangetekend schrijven werd het besluit van de gouverneur houdende goedkeuring van het
besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 25 september 2018 m.b.t. de vaststelling van
de begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst) en de begrotingswijziging nr. 2 (buitengewone
dienst) van het boekjaar 2018 ontvangen.
In de begeleidende brief wordt gevraagd om dit besluit ter mededeling voor te leggen aan de
zoneraad.
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
Nihil.
Verwijzingsdocumenten
Besluit van de gouverneur d.d. 20.12.2018.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur Zone Midwest van 25
september 2018 m.b.t. de vaststelling van de begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst)
en de begrotingswijziging nr. 2 (buitengewone dienst) van het boekjaar 2018.

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 en aan de bijzondere
rekenplichtige van de Zone Midwest.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant

Kris Declercq
Voorzitter
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