Zoneraad
dinsdag, 25 mei 2021
07.30 u
Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare

Overzicht beslissingen
Aanwezig

Verontschuldigd

Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare;
Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden;
Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde;
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede;
Karlos Callens: burgemeester Ardooie;
Ivan Delaere: burgemeester Pittem;
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster;
Lieven Huys: burgemeester Wingene;
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht;
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag - notulen
1.
Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 27 april 2021
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De notulen worden goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.
Goedkeuring deelname aan aankoopcentrale hardware en software via C-Smart
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.
Cipal DV treedt op als opdrachtencentrale voor de aankoop van ICT producten, namelijk
standaard software en standaard hardware en biedt alle organisaties die vallen onder de wet
van de overheidsopdrachten, de mogelijkheid om hierop beroep te doen. Cipal DV telt 262
vennoten/leden die van de aangeboden diensten gebruik maken.
Zone Midwest is lid van Cipal DV.
De deelname van Zone Midwest aan de opdrachtencentrales ‘hardware’ en ‘software’ van Cipal
DV dient te worden goedgekeurd door de zoneraad.
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 loopt over een periode van 4 jaar van 01.08.2019 tot 31.07.2023 en dit voor beide
aankoopcentrales.
Het is nuttig voor Zone Midwest om te kunnen afnemen in beide aankoopcentrales:

aankoopcentrale hardware (CSMRTinfra19);

aankoopcentrale software (CSMRTsoft19).
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Uittreksel gunningsbeslissing RvB Cipal DV 25_07_2019 - aankoopcentrale hardware
(CSMRTinfra19).
Uittreksel gunningsbeslissing RvB Cipal DV 25_07_2019 - aankoopcentrale hardware
(CSMRTinfra19).
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De deelname aan de opdrachtencentrale hardware en opdrachtencentrale software van
Cipal DV voor ICT wordt voor de resterende looptijd ervan goedgekeurd. De looptijd van
deze opdrachtencentrales loopt van 01.08.2019 tot 31.07.2023.

Artikel 2.

De aankoop van ICT producten kan via CIPAL DV voor de volgende opdrachtencentrales:



Artikel 3.

aankoopcentrale hardware (CSMRTinfra19);
aankoopcentrale software (CSMRTsoft19).

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan CIPAL DV, 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
waarnemende bijzondere rekenplichtige.
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3.

Goedkeuring wijzing overheidsopdracht ZMW2021-001 aankoop slangenwasmachine - wijziging
levertermijn
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 30 maart 2021 om de overheidsopdracht “ZMW2021/001 –
aankoop slangenwas” te gunnen op basis van een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking aan de firma Cricco Engineering, Zuiddijk 10 te 8340 Damme.
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 € 139.000,00 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.
Feiten, context en argumentatie
Op 26.04.2021 ontving de zone een aangetekend schrijven van de leverancier. Via dit schrijven
wenst de opdrachtnemer een wijziging in uitvoering van de opdracht. Door een onvoorziene
omstandigheid, het faillissement van een toeleveraar, wenst de opdrachtnemer een
aanpassingen van de uitvoeringstermijn te verkrijgen zoals voor zijn in het koninklijk besluit van
14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten,
en latere wijzigingen.
De installatie en bijgevolg ook de levertermijn worden vastgelegd op maart 2022. De initiële
levertermijn was vastgelegd op 140 dagen.
Bijlagen
Bewijs ontvangst aangetekend schrijven.
Aangetekend schrijven van de firma Cricco Engineering, Zuiddijk 10 te 8340 Damme.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Goedkeuring wordt verleend om de uitvoering van de opdracht ZMW2021-001 aankoop
slangenwas te wijzigen en de levering en plaatsing te voorzien in maart 2022.

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 bijzondere
rekenplichtige.
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4.
Goedkeuring bestek en procedure - ZMW2021-004 - Uitrusting commandowagens
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.
Het voertuigenplan voorziet in de vervanging van commandowagens. Het gaat over in totaal 7
voertuigen.
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 € 139.000,00 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°.
Feiten, context en argumentatie
De opdracht: “Uitrusting commandowagens” omvat de ombouw van de wagens afgeleverd door
de autoconstructeur in bruikbare voertuigen voor de brandweer. Dit betekent het plaatsen van
de prioritaire installatie, de striping van de voertuigen, het inbouwen van bijkomende
elektrische installatie alsook het aanbieden van een aantal accessoires.
Het type voertuig dat wordt omgebouwd is een Opel Combo L2H1.
In het kader van de opdracht “Uitrusting commandowagens” werd een bestek met nr.
ZMW2021/004 opgesteld door de Zone Midwest.
De opdracht zal worden afgesloten voor de eenmalige uitrusting van de commandowagens.
Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking.
Als limietdatum voor het indienen van de offertes wordt 25 juni 2021 om 11.00 uur voorgesteld.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestek.
Besluit
Unaniem
Artikel 1.

Het bestek met nr. ZMW2021/004 en de raming voor de opdracht “Uitrusting
commandowagens”, 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.

Artikel 2.

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

Artikel 3.

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

Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver;

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

Arisco nv, Hoekstraat 35 te 8570 Vichte.

Artikel 4.

De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 25 juni 2021 om 11:00 uur.
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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
waarnemende bijzondere rekenplichtige.

Personeel
5.
Goedkeuring vacantverklaring administratief medewerker (C1-C3)
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Het personeelsplan van hulpverleningszone Midwest, goedgekeurd in de zoneraad van 26 mei
2020, voorziet in 9 VTE administratieve personeelsleden.
Als gevolg van progressieve tewerkstellingen en ouderschapsverloven is er na de aanstelling van
een administratief medewerker in de zoneraad van 27 april 2021 nog een tekort van 1,4 voltijdse
equivalenten administratief personeel ten opzichte van wat voorzien is in het personeelsplan.
De zoneraad heeft op 26 januari 2021 de functie van administratief medewerker C1-C3 vacant
verklaard. Na het voeren van de selectieprocedure werd de aanleg van een wervingsreserve met
een geldigheidsduur van 2 jaar goedgekeurd. Er wordt voorgesteld om een administratief
medewerker uit de wervingsreserve aan te stellen om het tekort aan administratief personeel
op te vangen.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en latere wijzigingen.
Het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de minimale administratieve en
operationele functies die de hulpverleningszone moet oprichten.
De ministeriële omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het koninklijk besluit betreffende de
minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten.
Het administratief en geldelijk statuut van het administratief personeel van hulpverleningszone
Midwest, gewijzigd in de zoneraad van 22 maart 2016.
Het personeelsplan van hulpverleningszone Midwest, gewijzigd in de zoneraad van 26 mei 2020.
Het besluit van de zoneraad in zitting van 26 januari 2021 waarin de functie van administratief
medewerker werd vacant verklaard.
Het besluit van de zoneraad in zitting van 27 april 2021 waarin het eind-proces verbaal voor de
aanwerving van een administratief medewerker en de aanleg van een wervingsreserve voor de
duur van twee jaar werden goedgekeurd.
Feiten, context en argumentatie
Het voorstel om een administratief medewerker uit de wervingsreserve aan te stellen werd
besproken op de vergadering van het MAT van 11 mei 2021.
Er is een budget voorzien voor 9 voltijdse equivalenten administratief personeel op artikel
35191/111-01.
Verwijzingsdocumenten
Nihil.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad verklaart een voltijdse functie in contractueel verband voor een
administratief medewerker met weddeschaal C1-C3 vacant.

Artikel 2.

Voor de invulling van deze vacante functie zal vanuit de aangelegde wervingsreserve de
best gerangschikte kandidaat die de functie wenst op te nemen worden aangeduid.

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 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
representatieve vakorganisaties.

Volgende vergadering Zoneraad
6.
Volgende zitting zoneraad
De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 29 juni 2021.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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Voorzitter
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