Zonecollege en zoneraad
dinsdag, 26 maart 2019
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Ria BeeusaertPattyn: 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;
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
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag
1.

Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 26 februari 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
-

Het verslag wordt goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.

Goedkeuring projectfiche Sevesofonds 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Bij een Seveso incident is de kans op het vrijkomen van een of meer inhaleerbare, schadelijke
stoffen zeer realistisch.
Om zichzelf en de bevolking tegen deze schadelijke stoffen te kunnen beschermen zijn
verschillende meetmethodes van toepassing gaande van toestellen met een direct
meetresultaat tot toestellen waar met behulp van detectiebuisjes of CMSmeetchips een
richtinggevende waarde kan gemeten worden.
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
Zone Midwest wenst als project voor het Sevesofonds de investering in verschillende
meetbuisjes en CMSmeetchipsystemen in te dienen.
Tevens wenst Zone Midwest te participeren in vier bovenlokale Vlaamse projecten.
Deze investering heeft een waarde van respectievelijk €3 268,53 incl. 21% btw waarvoor
€2 365,57 incl. 21% btw subsidie kan worden bekomen.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Offertes
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de projectfiches voor het Sevesofonds dat voorziet in de investering
in gasdetectiebuisjes en CMSmeetchips en in de deelname aan vier bovenlokale
Vlaamse projecten 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 en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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3.

Goedkeuring bestek en procedure voor de aankoop van een ziekenwagen

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.”
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 ziekenwagen.
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
In het kader van de opdracht “Aankoop van één ziekenwagen hulpverleningszone Midwest”
werd een bestek met nr. ZMW2019/001 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 140.000,00, excl. btw, of € 169.400,00,
incl. 21% btw.
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 april 2019 om 11.00 uur
voorgesteld.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Uitnodigingsbrief tot offerte.
Besluit
Unaniem
Artikel 1. Het bestek met nr. ZMW2019/001 en de raming voor de opdracht “Aankoop van één
ziekenwagen hulpverleningszone Midwest”, 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. De raming
bedraagt € 140.000,00, excl. btw, of € 169.400,00, incl. 21% btw.
Artikel 2.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
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Artikel 3.

Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

nemen

aan

de

Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver;
Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 LouvainLaNeuve;
Somati Vehicles nv, Industrielaan 17A te 9320 Erembodegem.
Artikel 4.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 april 2019 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 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 en aan de bijzondere
rekenplichtige.

4.

Goedkeuring bestek en procedure voor een raamovereenkomst voor de aankoop van medische
artikelen

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De hulpverleningszone Midwest heeft nood aan levering van medische verbruiksartikelen ten
behoeve van de D100 werking en voor gebruik in de verschillende EHBOkoffers aanwezig op
brandweervoertuigen. Om een vlotte werking te garanderen wenst de hulpverleningszone een
raamovereenkomst af te sluiten met een of meerdere leveranciers voor de levering van
medische artikelen.
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
De aanbestedende overheid heeft in de inventaris de meeste bestelde routinemateriaal
opgenomen. Aangezien voor de aanbestedende overheid onmogelijk is om de volledige lijst
van routinemateriaal in de inventaris op te lijsten behoudt de aanbestedende overheid zich
het recht voor om bij de leverancier verwante medisch routinematerialen te bestellen voor
zover de raming van de aanbestedende overheid en het drempelbedrag voor de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking niet wordt overschreden.
In het kader van de opdracht “Levering van medische verbruiksartikelen” werd een bestek met
nr. ZMW2019/002 opgesteld door de hulpverleningszone Midwest.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.000,00, excl. btw, of € 72.600,00, incl.
21% btw.
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De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van maximum 48 maanden.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.
De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere
deelnemers waarbij alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De deelnemers
zullen niet opnieuw in mededinging gesteld worden.
Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over
de exact benodigde hoeveelheden.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 26 april 2019 om 11.00 uur
voorgesteld.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Uitnodigingsbrief tot offerte.
-

Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2019/002 en de raming voor de opdracht “Levering van
medische verbruiksartikelen”, 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. De raming bedraagt € 60.000,00,
excl. btw, of € 72.600,00, incl. 21% btw.

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

Covarmed, Doenaertstraat 11 te 8510 Marke (Kortrijk);
Creat, Stropstraat 1 te 9000 Gent;
WMSupplies, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne;
Van de Putte Medical, Prins Boudewijnlaan 43 te 2650 Edegem;
Deforce Medical, Nijverheidsstraat 1 te 8850 Ardooie.
Artikel 4.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 26 april 2019 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 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 en aan de bijzondere
rekenplichtige.
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Personeel
5.

Goedkeuring vacantverklaring twee plaatsen voor beroepsbrandweermensen

De zoneraad, in openbare zitting,
-

Dit agendapunt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering gezien voorafgaandelijk het
personeelsplan moet worden gecorrigeerd.

Volgende vergadering Zoneraad

6.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 30 april 2019.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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