
 

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 03 mei 2022 1 

Zoneraad 

dinsdag, 03 mei 2022 
07.30 u 

Streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare 

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 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; 
Olivier Ramon: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 
Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 
Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem; 
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke; 
Bert Maertens: burgemeester Izegem 

 
 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag - notulen 

1. Goedkeuring notulen zoneraad Zone Midwest 29 maart 2022 
 
- De notulen worden goedgekeurd. 
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Logistiek/Materieel 

2. Goedkeuring gunning opdracht - Aankoop ladderwagen 
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 ladderwagen. 

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. 
- 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 
- Hulpverleningszone Midwest wenst over te gaan tot de aankoop van één ladderwagen 
- In de zitting van de zoneraad van 25 januari 2022 werd beslist om deel te nemen aan de opdracht 

van HVZ Westhoek “Raamovereenkomst voor levering van nieuwe autoladders.” 
- De kostprijs omvat de aankoop van een ladderwagen ter waarde van 565.000,00 euro exclusief 

BTW. 
Daarnaast worden volgende opties eveneens aangekocht: 

 Optie 1: Stroomgroep     

 Optie 3: Kuipbrancard    

 Optie 4: Grondverlichting op ladderkorf  

 Optie 5: Functie verticale evacuatie  

 Optie 6: Afsluitbaar opbergvakje in korf  

 Optie 8: Verlichting werkveld steunpoten  
- De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 578.3900,00 excl. btw, of € 699.851,90 incl. 

21% btw en is voorzien op begrotingsartikel 351/744-51. 
Visum 
Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 
- Bestek. 
- Uitnodigingsbrief tot offerte. 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  Een ladderwagen wordt aangekocht volgens de lastvoorwaarden beschreven in het 
bestek van HVZ Westhoek “Raamovereenkomst voor levering van nieuwe autoladders.”. 
De aankoop omvat het voertuig samen met opties 1,3,4,5,6 en 8. 

Artikel 2.  De bestelling wordt geplaatst via ondertekende bestelbon bij firma Fire Technics, 
Solvaylaan 6, 8400 Oostende. 

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. 

3. Goedkeuring deelname opdracht Creat - printers en multifunctionele kopieerapparaten 
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. 
- Creat treedt op als opdrachtencentrale voor een opdracht inzake Multifunctionele apparaten - 

bestellingen vanaf 22/07/2018 
- Zone Midwest kan gebruik maken van de diensten van Creat. 
- De deelname van Zone Midwest aan de opdrachtencentrales inzake Multifunctionele apparaten 

- bestellingen vanaf 22/07/2018, 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 
- HVZ Midwest neemt sinds februari 2017 deel aan onze raamovereenkomst ‘printers en 

multifunctionele kopieerapparaten’ via Ricoh van Creat. 
- Deze deelopdracht binnen dit contract loopt op zijn einde op 31 mei 2022. 
- Het is nuttig voor Zone Midwest om te kunnen afnemen binnen de opdracht ‘Multifunctionele 

apparaten - bestellingen vanaf 22/07/2018’ 
- Deze opdracht loop nog tot 21/07/2023 
Visum 
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Besluit 
Unaniem 

Artikel 1.  De deelname aan de opdrachtencentrale ‘Multifunctionele apparaten - bestellingen vanaf 
22/07/2018’ van Creat wordt voor de resterende looptijd ervan goedgekeurd. De looptijd 
van deze opdrachtencentrales loopt van 21.07.2023. 

Artikel 2.  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. 

 

Financieel 

4. Goedkeuring jaarrekening 2021 
De zoneraad, in openbare zitting, 
 
Aanleiding en toelichting 
- Elk jaar dient de bijzondere rekenplichtige na het afsluiten van het boekjaar de 

begrotingsrekening en haar bijlagen op te maken. De voorgelegde jaarrekening is de 
jaarrekening van 2021. 

- Deze jaarrekening bestaat uit twee delen: (i) de begrotingsrekening en (ii) de balans en de 
resultatenrekening. 

- De begrotingsrekening geeft een idee hoe de begroting tijdens het dienstjaar is uitgevoerd. De 
begrotingsrekening moet immers een volledig en getrouw beeld geven van de werkelijke 
financiële situatie van de zone, aangezien het de reële verrichtingen weergeeft en geen 
voorafgaandelijke ramingen. Deze rekening is dus het instrument bij uitstek dat inzicht geeft in 
de uitvoering van de begroting. In de begrotingsrekening zelf wordt voor elk artikel het geraamd 
bedrag van de uitgaven en ontvangsten vergeleken met de werkelijk vastgelegde uitgaven en 
vastgestelde rechten. De begrotingsrekening laat dus een vergelijking toe tussen wat was 
gepland (de begroting) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (de jaarrekening). 

- De balans geeft een overzicht van het vermogen van de zone op het einde van het financiële 
boekjaar. In een balans kan je ook steeds de vergelijking vinden tussen begin- en eindbalans. De 
resultatenrekening geeft de staat van opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar weer. 
Het overschot of het tekort van het financiële boekjaar is het verschil tussen het totaal van de 
opbrengsten en het totaal van de kosten. 

Bevoegdheid en juridische grond 
- Wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen, inzonderheid afdeling 

II. Budgettair en financieel beheer, Onderafdeling II. Begroting van de zone, artikelnummers 86 
tot en met 99. 

- Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 
de hulpverleningszones, in het bijzonder artikel 67. 

- De voorgelegde jaarrekening van de hulpverleningszone Midwest voor het dienstjaar 2021, 
opgemaakt door dhr. Olivier Ramon, bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone 
Midwest. 

Feiten, context en argumentatie 
- De jaarrekening sluit af met een begrotingsresultaat van 3.999.830,05 euro in de gewone dienst 

en – 30.032,53 euro in de buitengewone dienst. Het financieel dienstjaar 2021 eindigt bijgevolg 
met een positief saldo van 3.969.797,52 euro. 

  



 

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 03 mei 2022  5 

Verwijzingsdocumenten 
- De jaarrekening, de verklarende nota bij deze jaarrekening en de bijlagen bij de jaarrekening. 
 
Besluit 
Unaniem 

Artikel 1. De begrotingsrekening 2021 wordt definitief vastgesteld zoals in het overzicht (bedragen 
in euro) hierna is vermeld. 

Netto – vastgestelde rechten (gewone dienst) 16.023.130,30 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 12.023.300,25 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 3.999.830,05 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 530.490,95 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 4.530.321 

 

Netto – vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 3.502.560,66 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 3.532.593,19 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) -30.032,53 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 2.100.986,59 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  2.070.954,06 

 

Artikel 2. De balans op 31 december 2021 wordt definitief vastgesteld zoals in de 
samenvattingstabel (bedragen in euro) hieronder is vermeld. 

Vaste activa 9.195.276,29 

Vlottende activa 8.409.404,06 

Totaal activa 17.604.680,35 

   

Eigen vermogen 16.480.405,35 

Schulden 1.124.275 

Totaal passiva 17.604.680,35 

 

Artikel 3. De resultatenrekening op 31 december 2021 wordt definitief vastgesteld zoals in de 
samenvattingstabel (bedragen in euro) hieronder is vermeld. 

Batig exploitatieresultaat 159.905,34 

Batig uitzonderlijk resultaat 70.578,41 

Batig resultaat van het dienstjaar 230.483,75 

 

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 dhr. Olivier 
Ramon, bijzondere rekenplichtige. 
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Volgende vergadering Zoneraad 

5. Volgende zitting zoneraad 
 
- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 31 mei 2022. 
 

 
 

 

Lieven Rijckaert 
Secretaris 

Christian Gryspeert 
Zonecommandant 

Kris Declercq 
Voorzitter 

 


