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Zoneraad 

dinsdag, 26 oktober 2021 
07.30 u 

Stadhuis Izegem, zaal Meilief 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq: voorzitter, burgemeester Roeselare; 

Ria Beeusaert-Pattyn: burgemeester Lichtervelde; 
Greet De Roo: burgemeester Ruiselede; 
Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 
Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke; 
Bert Maertens: burgemeester Izegem; 
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt; 
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke; 
Ward Vergote: burgemeester Moorslede; 
Lieven Huys: burgemeester Wingene; 
Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 
Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht; 
Olivier Ramon: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunster 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 28 september 2021 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 
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Logistiek/Materieel 

2. Gunning opdracht - Aankoop Multifunctionele autopomp 
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 één multifunctionele 
autopomp. 

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. 
- 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 
- Gelet op de prijsvraag van de ADCV van de FOD Binnenlandse zaken voor de aankoop van 

autopompen volgens bijzonder bestek MAT46-401-19 – perceel 1. In hun gemotiveerde 
beslissing wijzen zij de opdracht toe aan de firma Vanassche FFE N.V., Brugsesteenweg 2, 8531 
Harelbeke. 

- Aangezien het ministerie de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld te 
gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f. 

- Het krediet voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget 2021 op begrotingsartikel 
351/743-98. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Technische Fiche MFAP 4x2. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad keurt de aankoop van één multifunctionele autopomp goed op basis van een 
onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan firma Vanassche FFE N.V., Brugsesteenweg 2, 8531 
Harelbeke. 

Artikel 3. De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 4. 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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3. Gunning opdracht - Aankoop Adembeschermende middelen 2021 
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. 

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 2021 onder artikel 
351/744-51 en 351/124-02 van de Hulpverleningszone Midwest. 

Visum 
Verwijzingsdocumenten 
- Offerte van Dräger Safety Belgium N.V. 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. 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. 

Artikel 2. De opdracht wordt gegund aan firma Drager Safety Belgium N.V., Heide 10; 1780 
Wemmel. 

Artikel 3. De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 4. 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 bijzonder 
rekenplichtige. 
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4. Gunning opdracht - Aankoop Personeelsvoertuig 
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 één personeelsvoertuig. 

- De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van lichte bestelwagens 
volgens het bestek “FORCMS-VUV-101” perceel 1. In hun gemotiveerde beslissing wordt de 
opdracht toegewezen aan de firma Opel Belgium NV, Prins Boudewijnlaan Unit 1 24B, 2550 
Kontich. Bestellingen verlopen via: Valckenier Opel Aalst Kareelstraat, 2-4 9300 Aalst. 

- Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld 
te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f. Het krediet 
voor deze aankoop is voorzien in het investeringsbudget voor 2021 op artikelnummer 351/743-
98. 

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°. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Offerte Opel. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad keurt de aankoop van één personeelsvoertuig goed, op basis van een 
onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f). 

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan Opel Belgium NV, Prins Boudewijnlaan Unit 1 24B, 2550 
Kontich. Bestellingen verlopen via: Valckenier Opel Aalst: Kareelstraat, 2-4 9300 Aalst. 

Artikel 3.  De bestelling mag gebeuren bij ondertekende bestelbon. 

Artikel 4.  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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5. Gunning opdracht - ZMW2021/006 - Aankoop interventieapp 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- De zoneraad besliste in zitting van 31/08/2021 om het bestek “ZMW2021-006 - Aankoop 

interventie app” goed te keuren. 
- Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan 

Gemsotec BV, Vilvoordsebaan 73, 3020 Herent. 
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°. 

- Overwegende het huishoudelijk reglement; 
Feiten, context en argumentatie 
- Bij een interventie moet de brandweer op een eenvoudige, intuïtieve en gebruiksvriendelijke 

manier kunnen beschikken over alle broodnodige gegevens. 
- Daarom wenst zone Midwest over te gaan tot de aankoop van een intelligente interventie app 

met als algemene doelstelling: 

 Digitaal relevante informatie met betrekking tot interventie ter beschikking stellen op de 
plaats van interventie, ter ondersteuning van: 
 de beeldvorming 
 een betere samenwerking en kennisdeling op het terrein bij daadwerkelijke 

interventies 
 de coördinatie van een interventie binnen het ICS-kader zone Midwest 

- In het kader van de opdracht “Aankoop interventie app” werd een bestek met nr. ZMW2021/006 
opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 

- De zoneraad verleende in zitting van 31 augustus 2021 goedkeuring aan de lastvoorwaarden, de 
raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 

- De zoneraad besliste in zitting van 31 augustus 2021 om de plaatsingsprocedure te starten en 
volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

 Endare bv, Ottergemsesteenweg-Zuid 808b te 9000 Gent; 

 Safety Consulting & Technology, Hoogbloklandseweg 24 te NL-4205 Gorinchem; 

 Gemsotec bv, Vilvoordsebaan 73 te 3020 Herent. 
- De offertes dienden het bestuur ten laatste op 30 september 2021 om 11.00 uur te bereiken. 
- De verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 28 januari 2022. 
- Er werden 3 offertes ontvangen: 

 Safety Consulting & Technology, Hoogbloklandseweg 24 te NL-4205 Gorinchem; 

 Endare bv, Ottergemsesteenweg-Zuid 808b te 9000 Gent; 

 Gemsotec bv, Vilvoordsebaan 73 te 3020 Herent; 
- De Zone Midwest stelde op 15 oktober 2021 het verslag van nazicht van de offertes op. 
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- De Zone Midwest stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te 
gunnen aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding), zijnde Gemsotec bv, Vilvoordsebaan 73 te 3020 Herent. Dit bedrag wordt 
voorzien op meerdere begrotingsartikels in gewone en buitengewone dienst. Dit gespreid over 
3 jaren wat de uitbatingskost betreft. 

- Volgende optie wordt besteld: Inzetten van de interventie app voor het digitaliseren van het 
afhandelen van niet urgente interventies zoals wespenverdelging en 
wateroverlast/stormschade. 

- Volgende optie kan later worden besteld: Integratie met de rapportage module van het 
programma Safety Portal inzake rapportage van de uitgevoerde interventies. 

Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Gunningsverslag 
- Offertes 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 
15 oktober 2021, opgesteld door de Zone Midwest. 

Artikel 2. Het verslag van nazicht van de offertes in bijlage maakt integraal deel uit van deze 
beslissing. 

Artikel 3. De opdracht “Aankoop interventie app” wordt gegund aan de economisch meest 
voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Gemsotec bv, 
Vilvoordsebaan 73 te 3020 Herent. 
Volgende optie wordt besteld: Inzetten van de interventie app voor het digitaliseren van 
het afhandelen van niet urgente interventies zoals wespenverdelging en 
wateroverlast/stormschade. 
Volgende optie kan later worden besteld: Integratie met de rapportage module van het 
programma Safety Portal inzake rapportage van de uitgevoerde interventies. 

Artikel 4. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 
bestek met nr. ZMW2021/006. 

Artikel 5. 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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Financieel 

6. Goedkeuring begroting 2022 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Zone Midwest dient een begroting op te maken voor het financieel dienstjaar 2022. 
- In haar zitting van 29 juni 2021 legde het zonecollege de timing van de 

begrotingswerkzaamheden vast. Deze timing voorziet de goedkeuring van de begroting door de 
zoneraad op 28 oktober 2021. 

- Het zonecollege besprak in haar zitting van 31 augustus 2021 het voorontwerp van de begroting 
2022. 

- De begrotingscommissie verleende op 9 september 2021 een gunstig advies voor de 
ontwerpbegroting. 

- Het zonecollege keurde in haar zitting van 28 september 2021 de ontwerpbegroting goed. 
- Een informatievergadering voor de gemeentebesturen vond plaats op 7 oktober 2021. 
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 
- Ontvangsten: 

 De gemeentelijke bijdragen voor het dienstjaar 2022 zijn deze zoals voorzien in het 
meerjarenplan dat in 2020 voor de periode 2020-2025 werd opgesteld. De gemeentelijke 
dotaties bedragen in totaal voor de exploitatie € 7.373.874,00 en voor de investeringen 
€ 1.605.000,00. 

 Gewone dienst: 
 Zo’n 6,5 % van onze ontvangsten komen uit prestaties. De ontvangsten uit 

prestaties worden 4 % lager geraamd dan in de begrotingswijziging 2021. 
 Ongeveer 93 % van onze ontvangsten komen uit overdrachten/toelagen. De 

gemeenten zijn goed voor 64 % van de dotaties (vorig jaar 68 %), de federale 
overheid voor 36 % (vorig jaar 32 %) (de federale toelage werd in 2021 verhoogd 
met 16 % of 25 miljoen euro voor alle HVZ. Deze verhoging is recurrent waardoor 
deze kredieten ook voor 2022 mogen ingeschreven worden. 

 De ontvangsten stijgen globaal met 1,2 %. 

 Buitengewone dienst: 
 De gemeentelijke investeringsdotatie is dezelfde als in 2021 (€ 1.605.000). 

- Uitgaven: 

 De personeelsuitgaven bedragen, net zoals voorgaande jaren, ongeveer 79 % van de 
totale exploitatiekosten (gewone dienst uitgaven). De personeelsuitgaven stijgen met 0,8 
% ten opzichte van vorig jaar (cijfers na begrotingswijziging 2021). Het betreft hier de 
baremieke stijgingen en de overschrijding van de spilindex. De personeelsuitgaven 
omvatten niet enkel de lonen van de beroepsbrandweermannen maar ook de 
vergoedingen voor de vrijwillige brandweer, het administratief personeel en de 
mandaattoelagen. Ook de arbeidsongevallenverzekering en de bijdragen voor de 
arbeidsgeneeskundige dienst behoren tot deze categorie van uitgaven. Voor de 
berekeningen werd vertrokken van de rekeningcijfers 2019-2020 + werkelijke boekingen 
tem juli 2021. Er werd ook een indicatieve loonbegroting 2022 bij CEVI aangevraagd. 
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 De geraamde responsabiliseringbijdragen 2022-2025 werd overgenomen uit de simulatie 
van de FPD-tool op datum van 8 juli 2021. 

 De werkingskosten bedragen, ook net zoals vorig jaar, ongeveer 20 % van de totale 
exploitatiekosten. Ten opzichte van het budget in de begrotingswijziging 2021 dalen deze 
met 1 %. 

 De overdrachten blijven quasi onveranderd ten opzichte van 2021. Hieronder wordt 
onder andere de bijdrage geboekt aan de St.-Jozefskliniek voor de verpleegkundigen 
tijdens de dagdienst en ook het lidgeld aan het Netwerk Brandweer en de VVSG. 

- Resultaat: 

 Gewone dienst: 
 Er wordt een positief resultaat in het eigen dienstjaar geraamd van € 1.342.912,57 

Er zijn geen overboekingen of vorige dienstjaren. Het algemeen geraamd 
begrotingsresultaat bedraagt € 4.845.438,27. 

 Buitengewone dienst: 
 De begroting van de buitengewone dienst sluit af in evenwicht. Het algemeen 

geraamd begrotingsresultaat bedraagt € 24.594,20. 
Verwijzingsdocumenten 
- Advies begrotingscommissie. 
- Verslag informatievergadering. 
- Begroting 2022 en bijlagen. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De zoneraad herbevestigt de financiële verdeelsleutel zoals bepaald op 24 juni 2014. 

Artikel 2.  De zoneraad gaat akkoord met de begroting van de zone voor het financieel dienstjaar 
2022 zoals opgenomen in de samenvattingstabellen en synthesetabel in bijlage bij deze 
beslissing. 

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 bijzondere 
rekenplichtige. 

Volgende vergadering Zoneraad 

7. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 30 november 2021. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


