Zonecollege en zoneraad
dinsdag, 24 september 2019
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Ivan Delaere: burgemeester Pittem;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster;
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;
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag
1.

Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 27 augustus 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
-

Het verslag wordt goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.

Goedkeuring aansluiting bij opdrachtencentrale stad Brugge voor ICT producten

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Het behoort tot de taken van de zone om in te staan voor voldoende en kwalitatief materieel en
uitrusting die de zonale werking garanderen.
De stad Brugge treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT producten en biedt
alle organisaties die vallen onder de wet van de overheidsopdrachten, de mogelijkheid om
hierop beroep te doen. In het verleden namen 350 organisaties van minstens één van de
percelen in het raamcontract af.
Omdat het raamcontract van de stad Brugge eindigde in oktober 2018 heeft de stad Brugge dit
raamcontract vernieuwd. Het betreft een overeenkomst voor drie jaar, driemaal met één jaar
verlengbaar voor alle percelen behalve perceel 11 (multifunctionals).
De deelname van Zone Midwest aan dit vernieuwde raamcontract van de stad Brugge dient te
worden goedgekeurd.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten die een gezamenlijke realisatie van de
opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat.
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.
Feiten, context en argumentatie
De looptijd als opdrachtencentrale loopt van de periode 2019 tot 2024 en dit voor 11 percelen.
Het is nuttig voor Zone Midwest om te kunnen afnemen van de volgende percelen:

perceel 1, desktop hardware, gegund aan RealDolmen;

perceel 2, software, gegund aan RealDolmen;

perceel 4, software-ondersteuning, gegund aan Cronos;

perceel 7, glasvezel, gegund aan Engie-Fabricom;

perceel 11, audiovisuele oplossingen, gegund aan RealDolmen;

perceel 12, multifunctionals en printers, gegund aan Ricoh Belgium.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Collegebeslissingen van de stad Brugge.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Artikel 2.

Artikel 3.

3.

De deelname aan de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor ICT wordt voor de
looptijd ervan goedgekeurd. De looptijd van deze opdrachtencentrale loopt van 2019 tot
en met 2021 en kan driemaal met één jaar worden verlengd.
De aankoop van ICT producten kan via de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor de
volgende percelen:

perceel 1, desktop hardware, gegund aan RealDolmen;

perceel 2, software, gegund aan RealDolmen;

perceel 4, software-ondersteuning, gegund aan Cronos;

perceel 7, glasvezel, gegund aan Engie-Fabricom;

perceel 11, audiovisuele oplossingen, gegund aan RealDolmen;

perceel 12 Multifunctionals en printers, gegund aan Ricoh Belgium.
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de stad Brugge, 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 de Stad Brugge en aan de bijzondere rekenplichtige.

Goedkeuring gunning opdracht aankoop adembeschermende middelen

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 adembeschermende
middelen.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° d ii (de
opdracht kan slechts door één bepaalde ondernemer worden uitgevoerd om redenen van:
mededinging ontbreekt om technische redenen).
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.
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Feiten, context en argumentatie
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de firma Drager Safety Belgium N.V, Heide 10; 1780 Wemmel
op basis van art. 42, § 1, 1° d ii van de wet van 17 juni 2016 om redenen van technische aard.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget onder artikel 351/74451 van de
Hulpverleningszone Midwest.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.
Artikel 4.

4.

De zoneraad keurt de aankoop van adembeschermende middelen goed, op basis van een
onderhandelingsprocedure volgens art. 42, § 1, 1° d ii van de wet van 17 juni 2016.
De opdracht wordt gegund aan firma Drager Safety Belgium N.V, Heide 10; 1780 Wemmel.
De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon.
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 bijzonder
rekenplichtige.

Goedkeuring aankoop 2 duikerswagens

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.”
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 twee duikerswagens.
De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van lichte bestelwagens
volgens het bestek “FORCMS-VUV-101” – Perceel 2. In hun gemotiveerde beslissing wijzen zij de
opdracht toe aan Opel Bariseau – Brugsesteenweg 572, 8800 Roeselare.
De ombouw en inrichting van het voertuig tot prioritair voertuig zal voorzien worden via een
overheidsopdracht ZMW2019/006.
Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld
te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f.

Zoneraad en Zonecollege - Zone Midwest dinsdag, 24 september 2019

4

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.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Offerte Opel.
Visum
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Artikel 2.
Artikel 3.
Artikel 4.

5.

De zoneraad keurt de aankoop van twee duikerswagens goed, op basis van een
onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). Deze wagens wordt ingezet in post
Roeselare en Izegem.
De opdracht wordt gegund aan Opel Bariseau – Brugsesteenweg 572, 8800 Roeselare.
De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon.
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 bijzonder
rekenplichtige.

Goedkeuring bestek en procedure ombouw duikerswagen

De zoneraad, in openbare zitting,
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a) (de
goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet).
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, meer bepaald artikel 90, 1°.
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Feiten, context en argumentatie
De twee voertuigen zullen gebruikt worden als duikerswagens bij de brandweerdienst en
houden rekening met de verhoogde risico’s wanneer ze ingezet worden als prioritaire
voertuigen en bieden aan de inzittenden een zo groot mogelijke veiligheid. Zowel de voertuigen
als de wettelijk opgelegde toebehoren voldoen in alle opzichten aan de technische eisen
opgelegd door de wetgeving.
De voertuigen zijn beide het type bestelwagen (Opel Movano L4H3 – 4.5T) met een
bestuurdersruimte met drie zitplaatsen (dubbele begeleiderszetel) in de bestuurdersruimte, vier
zitplaatsen in de passagiersruimte (aankleedcompartiment duikers) en een ingericht
laadcompartiment (materiaalruimte).
Het gedeelte bestuurdersruimte en aankleedruimte is half afgescheiden (mondeling contact en
zichtbaarheid voor aan te kleden duikers is belangrijk). Het gedeelte tussen
materieelcompartiment en duikerscompartiment is volledig dicht.
De voertuigen zullen aangeleverd worden door de aanbestedende overheid. Deze opdracht
beperkt zich tot de ombouw van de voertuigen.
In het kader van de opdracht ‘Aankoop duikerswagen’ werd een bestek met nr. ZMW2019/006
opgesteld door de Dienst Logistiek.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 1 november 2019 om 11.00 uur
voorgesteld.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Uitnodigingsbrief tot offerte.
Besluit
Unaniem
Artikel 1. Het bestek met nr. ZMW2019/006 en de raming voor de opdracht ’Aankoop
duikerswagen’, opgesteld door de dienst boekhouding en logistiek 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.
Artikel 2. Het bestek met bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3. Volgende firma’s worden uitgenodigd om deel te nemen aan de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking:

FIRE TECHNICS NV, Solvaylaan 6 te 8400 Oostende;

VANASSCHE FFE NV, Brugsesteenweg 8 te 8531 Harelbeke;

Somati Vehicles nv, Industrielaan 17A te 9320 Erembodegem;

Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve;

Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver.
Artikel 4. De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 1 november 2019 om11 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 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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6.

Goedkeuring gunning opdracht 'aankoop van dienstkledij ten behoeve van de operationele
brandweermensen’

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 30 april 2019 om het bestek ‘ZMW2019/004 – aankoop van
dienstkledij ten behoeve van de operationele brandweermensen’ goed te keuren. Na het voeren
van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan:

Deva Belgium, Mijttestraat 28 te 9700 Oudenaarde;

Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie;

Cerbul - Rescue Force, Via Marconi 105 te IT-31020 Lago.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald
artikels 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.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen over te gaan tot de aankoop van
dienstkledij voor een periode van vier jaar. Hiervoor wordt een overheidsopdracht
uitgeschreven.
In het kader van de opdracht ‘Aankoop van dienstkledij ten behoeve van de operationele
brandweermensen’ werd een bestek met nr. ZMW2019/004 opgesteld door de
Hulpverleningszone Midwest.
De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere
deelnemers waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De
deelnemers zullen opnieuw in mededinging gesteld worden.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
De Zoneraad verleende in zitting van 30 april 2019 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de openbare procedure.
De aankondiging van opdracht 2019/S 125-304880 werd gepubliceerd op 2 juli 2019 in het
Publicatieblad van de Europese Unie. De aankondiging van opdracht 2019-520088 werd
gepubliceerd op 28 juni 2019 op nationaal niveau.
De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 juli 2019 om 11.00 uur te bereiken. De
verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 27 november 2019.
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-

Er werden 4 offertes ontvangen:

Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie;

Deva Belgium, Mijttestraat 28 te 9700 Oudenaarde;

Cerbul - Rescue Force, Via Marconi 105 te IT-31020 Lago;

Seyntex, Seyntexlaan 1 te 8700 Tielt;
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 11 september 2019 het verslag van nazicht van de
offertes op.
De Hulpverleningszone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze
opdracht te gunnen aan (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde

Deva Belgium, Mijttestraat 28 te 9700 Oudenaarde

Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie

Cerbul - Rescue Force, Via Marconi 105 te IT-31020 Lago.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij Hulpverleningszone Midwest optreedt in naam
van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de
gunning van de opdracht.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Verslag van nazicht.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.
Artikel 2.
Artikel 3.

Artikel 4.

Artikel 5.
Artikel 6.

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
11 september 2019, opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest
Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze
beslissing.
De opdracht ‘Aankoop van dienstkledij ten behoeve van de operationele
brandweermensen’ met nr. ZMW2019/005 wordt gegund aan de bieders (rekening
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde:

Deva Belgium, Mijttestraat 28 te 9700 Oudenaarde;

Sioen nv, Fabrieksstraat 23 te 8850 Ardooie;

Cerbul - Rescue Force, Via Marconi 105 te IT-31020 Lago.
De opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere
deelnemers waarbij niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. De
deelnemers zullen opnieuw in mededinging gesteld worden.
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/005.
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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7.

Goedkeuring bestek en procedure 'aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van
West-Vlaanderen'

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Het behoort tot de taken van de zone om in te staan voor voldoende en kwalitatief materieel en
uitrusting die de zonale werking garanderen.
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
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.
De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36, en meer bepaald
artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie van de opdracht in naam en voor rekening
van meerdere aanbesteders toelaat.
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.
Feiten, context en argumentatie
De hulpverleningszones van West-Vlaanderen wensen een opdracht uit te schrijven voor de
aankoop van dienstkledij voor een periode van één jaar met een maximale verlenging van 3 x 12
maanden. Hulpverleningszone Midwest werkt hierbij als opdrachtencentrale voor de drie
andere hulpverleningszones van de provincie West-Vlaanderen.
In het kader van de opdracht ‘Aankoop dienstkleding voor de hulpverleningszones van WestVlaanderen’ werd een bestek met nr. ZMW2019/007 opgesteld door de Hulpverleningszone
Midwest.
Deze opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1 (trui - fleece met rits);

Perceel 2 (trui - commandotrui);

Perceel 3 (polo met lange mouwen);

Perceel 4 (polo met korte mouwen);

Perceel 5 (overall);

Perceel 6 (commando muts);

Perceel 7 (brandweer pet);

Perceel 8 (zomersokken - werk);

Perceel 9 (wintersokken - werk);

Perceel 10 (parka/softshell combinatie).
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.
Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.
Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Hulpverleningszone
Midwest de procedure zal voeren en in naam van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone
Fluvia en Hulpverleningszone Westhoek bij de gunning van de opdracht zal optreden.
Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve
vereenvoudiging.
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Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Artikel 2.
Artikel 3.
Artikel 4.

Artikel 5.

Artikel 6.
Artikel 7.
Artikel 8.

Het bestek met nr. ZMW2019/007 en de raming voor de opdracht ‘Aankoop dienstkleding
voor de hulpverleningszones van West-Vlaanderen’, opgesteld door de Zone 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.
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.
Hulpverleningszone Midwest wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in
naam van Hulpverleningszone 1, Hulpverleningszone Fluvia en Hulpverleningszone
Westhoek bij de gunning van de opdracht op te treden.
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend
bestuur mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding tot zijn aandeel
in de opdracht.
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen.
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en
Europees niveau.
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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8.

Goedkeuring begrotingswijziging 2019/1 GD en 2019/2 BD

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De begrotingswijzigingen nr. 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) worden voorgesteld
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.
Feiten, context en argumentatie
De begrotingswijzigingen voor de (buiten)gewone dienst hebben tot doel de kredieten zo
realistisch mogelijk te zetten en toch binnen de grens van de afgesproken dotaties te blijven.
Het begrotingsresultaat van de rekening 2018 wordt ingebracht. Initieel was er voor de gewone
dienst rekening gehouden met een resultaat van - € 387.476,46. Dit resultaat verbetert met €
334.574,03 tot € 722.050,49. Voor de buitengewone dienst was er rekening gehouden, bij
begrotingsopmaak, met een resultaat van € 1.780.267,78,00, dit verbetert met € 242.154,63 tot
een algemeen definitief begrotingsresultaat van € 2.022.422,41.
Binnen de gewone dienst zijn zowel de ontvangsten als de uitgaven globaal gedaald. De
voornaamste reden voor de daling van de ontvangsten ligt in het feit van de vernieuwde
wetgeving i.v.m. de aanrekening van de prestaties voor de dienst dringende geneeskundige hulp
(ziekenwagendienst).
Binnen de buitengewone dienst blijven de ontvangsten in eigen dienstjaar ongewijzigd en stijgen
de uitgaven in eigen dienstjaar.
Binnen de gewone dienst wijzigen zijn er enkele interne verschuivingen binnen de
personeelskosten. De werkingsuitgaven dalen globaal met € 37.956,00 (overramingen bij bv.
receptie- en representatiekosten en het wegvallen, voor 2019, van kosten voor inrichting van
examens).
De aanpassingen binnen de buitengewone dienst hebben te maken met de iets hogere dan
geraamde gunningen van een aantal projecten.
Aangezien het resultaat in de gewone dient van het eigen dienstjaar iets minder gunstig wordt,
dient er ook een grotere overboeking te gebeuren vanuit het gewoon reservefonds. Er is geen
overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst, de buitengewone dienst wordt
gefinancierd door middel van de gemeentelijke bijdragen en eigen middelen (positief resultaat
vanuit de rekening 2018).
De begrotingscommissie verleende op 10 september 2019 een gunstig advies voor beide
begrotingswijzigingen.
Het college keurde het ontwerp van begroting op 24 september 2019 unaniem goed.
Verwijzingsdocumenten
Adviezen begrotingscommissie.
Begrotingswijziging 2019/1 GD en 2019/2 BD.
Besluit
Unaniem
Artikel 1. De zoneraad gaat akkoord met de begrotingswijziging 1 (gewone dienst) en 2
(buitengewone dienst) voor de zone voor het financieel dienstjaar 2019 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 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 bijzonder
rekenplichtige.
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Volgende vergadering Zoneraad
9.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 22 oktober 2019.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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