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Zoneraad 

dinsdag, 27 september 2022 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

Overzicht beslissingen 

 
Aanwezig Kris Declercq, Francesco Vanderjeugd, Ria Beeusaert-Pattyn, Greet De Roo, 

Rita Demaré, Luc Vannieuwenhuyze, Luc Derudder, Ward Vergote, 
Dirk Verwilst, Denis Fraeyman, Lieven Huys, Kurt Windels, Bert Maertens, 
Christian Gryspeert, Lieven Rijckaert, Olivier Ramon: leden met stemrecht 

Verontschuldigd Karlos Callens, Koenraad Degroote: leden met stemrecht 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest dinsdag 30 augustus 2022 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 

Logistiek/Materieel 

2. Gunning opdracht - Aankoop Personeelsvoertuigen 
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 
personeelsvoertuigen. 

- Er werden 2 alternatieven beschouwd 
1. Ford Transit - Diesel 

 De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van een minibus 
volgens het bestek “Raamovereenkomst Voertuigen 2021 R3 024 – Garage Neyt” perceel 
50 “Minibus – Lang – Diesel”. In hun gemotiveerde beslissing wordt de opdracht 
toegewezen aan de firma Garage Neyt BV, Gentse Steenweg 39, 9160 Lokeren.  

 Het voorgestelde voertuig heeft een ecoscore van 52. 
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2. Volkswagen Transit T7 

 De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van een minibus 
volgens het bestek “FICHE RAAMOVEREENKOMST VOERTUIGEN 2021 R3 029 - D'IETEREN 
Automotive” perceel 51 “Minibus – Hybride Plug-In”. In hun gemotiveerde beslissing 
wordt de opdracht toegewezen aan de firma D'Ieteren Automotive SA, Maliestraat 50, 
1050 Brussel. 

 Het voorgestelde voertuig heeft een ecoscore van 83. 
- Gezien de bijzondere budgettaire uitdagingen, wordt de voorkeur gegeven aan alternatief 1. 
- Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld 

te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f. 
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 Ford Neyt 
- Offerte Volkswagen D’Ieteren 
 
Besluit 
Unaniem 

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

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan Garage Neyt BV, Gentse Steenweg 39, 9160 Lokeren. 

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 bestelwagens zonder laadbrug 
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 drie bestelwagens 
zonder laadbrug. 

- De federale opdrachtencentrale voerde een prijsvraag voor de aankoop van bestelwagens 
volgens het bestek “Raamovereenkomst Voertuigen 2021 R3 024 – Garage Neyt” perceel 62 
“Bestelwagen - Middel – Diesel”. In hun gemotiveerde beslissing wordt de opdracht toegewezen 
aan de firma Garage Neyt BV, Gentse Steenweg 39, 9160 Lokeren.  

- Het voorgestelde voertuig heeft een ecoscore van 52. 
- Binnen de catalogus van ForCMS is er geen ecologisch alternatief voor dit type voertuig. 
- Aangezien de federale overheid de verplichte mededinging verzorgd heeft, wordt voorgesteld 

te gunnen bij middel van een onderhandelingsprocedure volgens artikel 17, § 2. 1° f. 
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 Ford Neyt 

 
Besluit 
Unaniem 

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

Artikel 2.  De opdracht wordt gegund aan Garage Neyt BV, Gentse Steenweg 39, 9160 Lokeren. 

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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Financieel 

4. Goedkeuring begrotingswijziging 2022/1 GD en 2022/2 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 2022. 
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. 
- De ontvangsten stijgen globaal (eigen dienstjaar + vorige jaren) met een bedrag van 

€ 333.911,68. 

 De belangrijkste oorzaken hiervan zijn verhoging federale basisdotatie en federale 
bijkomende dotatie. 

 Daarnaast was de oorspronkelijke raming van de federale dotatie voor de DGH te laag 
inschat. Deze wordt nu bij begrotingswijziging aangepast. 

 Tot slot is het de verwachting dat het aantal ambulanceritten in de 2e jaarhelft nog zal 
stijgen, waardoor ook de ontvangsten hoger zullen zijn. 

- De uitgaven stijgen globaal (eigen dienstjaar + vorige jaren) met een bedrag van € 1.220.497,03. 

 De stijging is in hoofdzaak te wijten aan de stijgende personeelskosten. De 
personeelsuitgaven stijgen met € 966.450,38. De belangrijkste oorzaak voor deze stijging 
is de inflatie waar we mee geconfronteerd worden. De inflatie is de aandrijver van de 
automatische loonindexeringen. In het oorspronkelijke budget was er rekening gehouden 
met een stijging van 4 %. Bij budgetwijziging wordt nog eens 4 % extra ingerekend. 

 Naast de personeelskosten, stijgen ook de werkingskosten (+ € 213.078,00). Belangrijke 
stijgingen: brandstofkosten (+ € 59.000,00), onvoorziene herstellingskosten voertuigen (+ 
€ 80.178,00). 

- Er is ook een overboeking vanuit de GD naar de BD (- € 760.000,00) ter financiering van een 
nieuwe ladderwagen. 

- Tot slot wordt ook het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2021 (€ 3.999.830,05) 
ingebracht door middel van deze begrotingswijziging. 

- De gewone dienst eindigt met een positief geraamd algemeen resultaat van € 3.696.157,27. 
- Binnen de buitengewone dienst stijgen de ontvangsten met € 100.000,00 naar aanleiding van 

de facturatie van de investeringssubsidie aan de stad Roeselare voor de aankoop van een 
slangenwasmachine. De uitgaven stijgen met € 845.000,00 door de overboeking voor aankoop 
nieuwe ladderwagen en de aanzuivering van het negatief rekeningresultaat van de BD 2021. 

- Tot slot wordt ook het algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2021 (€ -30.026,53) 
ingebracht door middel van deze begrotingswijziging. 

- De buitengewone dienst eindigt met een positief geraamd algemeen resultaat van € 4.979,47 
- De begrotingswijzigingen worden voorgelegd aan de begrotingscommissie die samenkomt op 

15 september 2022. 
- Het college keurde de beide begrotingswijzigingen op 27 september 2022 unaniem goed. 
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Verwijzingsdocumenten 
- Adviezen begrotingscommissie. 
- Begrotingswijziging 2022/1 GD en 2022/2 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 2022 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 dhr. Olivier 
Ramon, bijzonder rekenplichtige. 

Volgende vergadering Zoneraad 

5. Volgende zitting zoneraad 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 25 oktober 2022. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


