Zonecollege en zoneraad
dinsdag, 25 juni 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;
Luc Derudder: burgemeester Oostrozebeke;
Bert Maertens: burgemeester Izegem;
Luc Vannieuwenhuyze: burgemeester Tielt;
Dirk Verwilst: burgemeester Meulebeke;
Ward Vergote: burgemeester Moorslede;
Hendrik Verkest: burgemeester Wingene;
Kurt Windels: burgemeester Ingelmunter;
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;
Rita Demaré: burgemeester Hooglede

Zoneraad - in openbare zitting
Goedkeuring verslag
1.

Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 28 mei 2019

De zoneraad, in openbare zitting,
-

Het verslag wordt goedgekeurd.
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Logistiek/Materieel
2.

Gunning opdracht aankoop van een 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 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.
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 een ladderwagen.
Gelet op de prijsvraag van de ADCV van de FOD Binnenlandse Zaken voor de aankoop van
ladderwagens volgens lastenboek II/MAT/A49-348-16 – perceel 1. In hun gemotiveerde
beslissing wijzen zij de opdracht toe aan de firma Somati Vehicles N.V., Industrielaan 17A, 9320
Erembodegem; voor een geraamd bedrag van € 677.704,74 incl. 21 % btw.
Aangezien de FOD Binnenlandse Zaken 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 geraamd op € 677.704,74 incl. 21 % btw en is voorzien in het
investeringsbudget 2019 - 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 2016 inzake overheidsopdrachten, 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.
Overwegende het huishoudelijk reglement.
Visum
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Bestelbon.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad keurt de aankoop van een ladderwagen volgens lastenboek II/MAT/A49-34816 – perceel 1 van de ADCV van de FOD Binnenlandse Zaken goed op basis van een
onderhandelingsprocedure (volgens art 17§2 1°f).

Artikel 2.

De opdracht wordt gegund aan firma Somati Vehicles N.V., Industrielaan 17A, 9320
Erembodegem voor een geraamd bedrag van € 677.704,74 incl. 21 % btw.

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.

3.

Gunning opdracht aankoop van medische materialen

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
De zoneraad besliste in zitting van 26 maart 2019 om het bestek “ZMW2019/002 – Levering van
medische artikelen” goed te keuren.
Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan
WM Supplies, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne.
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 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.
Het huishoudelijk reglement.
Feiten, context en argumentatie
Hulpverleningszone Midwest stelde het bestek met nr. ZMW2019/002 op in het kader van de
opdracht “Levering van medische artikelen”.
De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21%
btw.
De Zoneraad besliste in zitting van 26 maart 2019 om de plaatsingsprocedure te starten en
volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure:
•
Covarmed, Doenaertstraat 11 te 8510 Marke (Kortrijk);
•
Cupola, Kaaistraat 5 te 9140 Temse;
•
WM Supplies, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne;
•
Van de Putte Medical, Prins Boudewijnlaan 43 te 2650 Edegem;
•
Deforce Medical, Nijverheidsstraat 1 te 8850 Ardooie.
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De offertes dienden het bestuur ten laatste op 26 april 2019 om 11.00 uur te bereiken. De
verbintenistermijn van 120 kalenderdagen eindigt op 24 augustus 2019.
Er werden 4 offertes ontvangen:
•
Cupola, Kaaistraat 5 te 9140 Temse;
•
Covarmed, Doenaertstraat 11 te 8510 Marke (Kortrijk);
•
Van de Putte Medical, Prins Boudewijnlaan 43 te 2650 Edegem;
•
WM Supplies, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne.
De Hulpverleningszone Midwest stelde op 13 juni 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 de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met
de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde WM Supplies, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne,
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver.
Verwijzingsdocumenten (in bijlage)
Verslag van nazicht
-

Besluit
«Stemresultaat»
Artikel 1.
Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van
13 juni 2019, 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 “Levering van medische verbruiksartikelen” wordt gegund aan de
economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijskwaliteitsverhouding), zijnde WM Supplies, Kortrijksestraat 30 te 8520 Kuurne, tegen
de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. De leveringstermijn voor
de individuele afroepen wordt vastgesteld op 2 kalenderdagen.

Artikel 4.

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bestek met nr. ZMW2019/002.

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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Personeel
4.

Kennisname besluit gouverneur m.b.t. de goedkeuring van het zoneraadbesluit van 30 april 2019
tot wijziging van het personeelsplan

De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
Per brief werd het besluit van de gouverneur d.d. 29 mei 2019 houdende goedkeuring van het
besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 30 april 2019 houdende de wijziging van het
operationeel personeelsplan van de hulpverleningszone ontvangen.
In de begeleidende brief wordt gevraagd om dit besluit ter mededeling voor te leggen aan de
zoneraad.
Bevoegdheid en juridische grond
De wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007, en meer bepaald art. 63.
Het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het
personeelsplan van de zones.
De ministeriële omzendbrief van 12 maart 2015 houdende instructies met betrekking tot het
opstellen van het eerste personeelsplan voor het operationeel personeel van de zone en het
goedkeuringstoezicht hierop.
De besluiten van de gouverneur van 26 februari 2016, 16 november 2016 en 24 juli 2017
houdende goedkeuring van het personeelsplan van de hulpverleningszone en de wijzigingen
daaraan.
Feiten, context en argumentatie
Het operationeel beroepspersoneel werd door de zoneraad vastgesteld op 41 personeelsleden.
Het vrijwillig operationeel brandweerpersoneel werd door de zoneraad vastgesteld op 600
personeelsleden.
Verwijzingsdocumenten
Besluit van de gouverneur d.d. 29.05.2019.
Besluit
Artikel 1.

De zoneraad neemt kennis van de goedkeuring van de gouverneur houdende goedkeuring
van het besluit van de zoneraad van Zone Midwest van 30 april 2019 houdende de
wijziging van het operationeel personeelsplan van de hulpverleningszone.

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 van de Zone Midwest.
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Logistiek/Materieel
H1. Goedkeuring aansluitingsovereenkomst federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten en
engagementsverklaring tot aankoop van PC's
De zoneraad, in openbare zitting,
Aanleiding en toelichting
In het kader van een federaal aankoopbeleid krijgt Zone Midwest de kans om een
aansluitingsovereenkomst voor de deelname als passieve deelnemer aan een
gemeenschappelijke overeenkomst (zoals beschreven in het koninklijk besluit van 22 december
2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten) te ondertekenen.
Bevoegdheid en juridische grond
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen en meer bepaald artikel
2,1°, c.
Koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde
overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.
Feiten, context en argumentatie
Het gezamenlijk verwezenlijken van overheidsopdrachten kan leiden tot schaalvoordelen en tot
de verhoging van de efficiëntie van procedures door het voorkomen van het dubbel aanwenden
van personeel, capaciteiten, budgettaire middelen en materieel.
Om deze reden is het aangewezen om een samenwerkingskader op te stellen tussen de Federale
Staat, enerzijds, en de hulpverleningszone Midwest als passieve deelnemer anderzijds om de
gemeenschappelijke aankopen bij overheidsopdrachten te bevoorrechten.
Door het onderschrijven van een overeenkomst hieromtrent sluit de Zone Midwest vrijwillig aan
bij het samenwerkingsmodel beschreven in het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake
de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid
en dit voor welomlijnde, door partijen verder bepaalde, gemeenschappelijke overeenkomsten.
De Zone Midwest moet de federale overheid die de leiding neemt voor de plaatsing van de
gemeenschappelijke overeenkomst omtrent zijn behoeften informeren. Deze informatie moet
omvatten 1) de raming van de globale behoeften in termen van hoeveelheid en 2) de
budgettaire raming van de impact van de behoeften op de aanbestedende overheid. De
aankoopdomeinen worden ad hoc door het strategisch federaal aankoopoverleg (SFA) bepaald.
Op dit ogenblik is er een contract 18CA102 voor ‘de aankoop en leasing van Pc’s ten behoeve
van Defensie en andere aanbestedende overheden’. Na het ondertekenen van een
aansluitingsovereenkomst en een engagementsverklaring kan de Zone Midwest toegelaten
worden tot dit contract. Bij de engagementsverklaring dienen de hoeveelheden en een
budgettaire raming tot 2022 te worden vermeld.
Op dit ogenblik wordt de totale behoefte ingeschat op 16 laptops en 8 desktoptoestellen voor
een totaal geraamd budget incl. BTW van € 24.113,00.
Visum
Verwijzingsdocumenten
Aansluitingsovereenkomst betreffende de deelname van de passieve deelnemers aan een
gemeenschappelijke overeenkomst.
Bevestiging van de mogelijkheid tot toelating aan contract 18CA102.
Engagementverklaring dossier “TOFA PC”.
Koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde
overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid.
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Besluit
Unaniem
Artikel 1.

De zoneraad gaat akkoord met de onderschrijving van de aansluitingsovereenkomst voor
de deelname als passieve deelnemer aan een gemeenschappelijk overeenkomst zoals
beschreven in het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal
gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid. Door
deze onderschrijving wordt vrijwillig aangesloten bij het samenwerkingsmodel voor
gecentraliseerde overheidsopdrachten. Deze aansluitingsovereenkomst treedt in werking
op de dag dat de Zone Midwest de aansluitingsovereenkomst via mail bevestigt.

Artikel 2.

De zoneraad gaat akkoord met de ondertekening van de engagementsverklaring voor de
aankoop van Pc’s waarvan de totale behoefte tot 2022 wordt ingeschat op 16 laptops en
8 desktoptoestellen voor een totaal geraamd budget incl. BTW van € 24.113,00.

Artikel 3.

Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt 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
bijzondere rekenplichtige en aan defensie (kapitein Jeroen Borgez).
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Volgende vergadering Zoneraad
5.

Volgende zitting zoneraad

De zoneraad, in openbare zitting,
-

De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 27 augustus 2019.

Lieven Rijckaert
Secretaris

Christian Gryspeert
Zonecommandant
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8

