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Zoneraad 

dinsdag, 28 mei 2019 

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; 

Ivan Delaere: burgemeester Pittem; 

Rita Demaré: burgemeester Hooglede; 

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 Ingelmunster; 

Christian Gryspeert: zonecommandant, lid zonder stemrecht; 

Guy Seyns: bijzondere rekenplichtige, lid zonder stemrecht; 

Lieven Rijckaert: secretaris, lid zonder stemrecht 

Verontschuldigd Francesco Vanderjeugd: ondervoorzitter, burgemeester Staden; 

Karlos Callens: burgemeester Ardooie; 

Koenraad Degroote: burgemeester Dentergem 

 

Zoneraad - in openbare zitting 

Goedkeuring verslag 

1.  Goedkeuring verslag zoneraad Zone Midwest 30 april 2019 

 

De zoneraad, in openbare zitting, 

 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 
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Logistiek/Materieel 

2.  Goedkeuring verkoop materieel Zone Midwest via veilinghuis  

 

De zoneraad, in openbare zitting, 

 

Aanleiding en toelichting 

- De zoneraad besliste in zitting in zitting van 26 mei 2015 om de wagens die uit dienst gaan en 

die niet worden geschonken te verkopen via een tweedehands website. 

- Een uitbreiding van dit besluit was noodzakelijk daar ook niet-rollend materieel dat uit dienst 

wordt geplaatst zou kunnen verkocht worden. De zoneraad besliste in zitting van 27 juni 2017 

akkoord te gaan met het voorstel van I&O veilingen voor de verkoop van rollend en niet-rollend 

materieel dat uit dienst wordt genomen., dit voor een periode van één jaar. 

Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

- 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 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. 

- Het huishoudelijk reglement. 

Feiten, context en argumentatie 

- De zoneraad besliste in zitting in zitting van 27 juni 2017 akkoord te gaan met het voorstel van 

I&O veilingen voor de verkoop van rollend en niet-rollend materieel dat uit dienst wordt 

genomen, voor een periode van één jaar. 

- Deze overeenkomst is vlot verlopen en er wordt voorgesteld om een nieuwe overeenkomst te 

sluiten van 01 juni 2019 t.e.m. 31 mei 2022. 

- De goederen zullen ongelimiteerd worden verkocht en de verkoop zal geschieden met 17% 

opgeld excl. btw, welke ten laste komt van de koper. De commissie van 14% excl. btw dat 

vervolgens berekend wordt op het totale bedrag is ten bate van het veilinghuis. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 

- Opdracht offerte. 

 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad gaat akkoord met het voorstel van I&O veilingen voor de verkoop van rollend 

en niet-rollend materieel dat uit dienst wordt genomen. 

Artikel 2. De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode van 01 juni 2019 t.e.m. 31 mei 2022. 

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. 
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3.  Aktename schenking van een uit dienst genomen brandweervoertuig 

 

De zoneraad, in openbare zitting, 

 

Aanleiding en toelichting 

- Voor de post Hooglede werd een nieuwe autopomp geleverd. 

- De uit dienst genomen autopomp heeft een boekhoudkundige restwaarde van € 0,00. 

Bevoegdheid en juridische grond 

- Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

- Besluit van de zoneraad van 28 november 2017 waarbij de zoneraad principieel akkoord gaat 

met het schenken van brandweermaterieel aan humanitaire doelen voor zover de 

boekhoudkundige restwaarde € 0,00 bedraagt. De vraag tot schenking dient aan het 

managementteam ter goedkeuring te worden voorgelegd waarna de goedkeuring ter kennis 

wordt gebracht van de zoneraad. 

- Goedkeuring van het managementteam van 14 mei 2019 om de uit dienst genomen autopomp 

van post Hooglede te schenken aan Dogbo. 

Feiten, context en argumentatie 

- Dogbo is sinds 2011 de partnerstad van Roeselare in het kader van het Noord-Zuidbeleid. 

- Dogbo ligt in het zuiden van Benin (West-Afrika) en telt iets meer dan 100.000 inwoners, 

verdeeld over 7 arrondissementen(=deelgemeenten) en 55 dorpen. Bijna de helft van de 

bevolking woont in het arrondissement Dogbo-Tota, dat dus het dichtstbevolkt is. 

- Eind vorig jaar stelde de burgemeester van Dogbo de vraag naar een tweedehands 

brandweerwagen voor zijn stad. Momenteel is er geen brandweerpost in Dogbo, hoewel er 

meer dan 100.000 inwoners zijn en ze tijdens het droog seizoen af en toe te kampen hebben 

met zware branden. Vorig jaar nog kwam een volledig gezin om in een brand. De dichts 

bijliggende brandweerpost bevindt zich in Lokossa op zo’n halfuur rijden van Dogbo. 

- De burgemeester heeft aan de hogere overheid gevraagd om hem te ondersteunen in de 

oprichting van een brandweerpost en zal manschappen ter beschikking krijgen en 

watervoorziening op voorwaarde dat de gemeente zelf voor een wagen kan zorgen én een 

ambulance. 

Verwijzingsdocumenten 

/ 

 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1. De zoneraad neemt akte van de schenking van de uit dienst genomen autopomp van post 

Hooglede aan Dogbo, de partnerstad van de stad Roeselare. 

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 en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele 

Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel. 

 

  



 

Zoneraad - Zone Midwest dinsdag, 28 mei 2019 4 

 

4.  Goedkeuring gunning opdracht 'aankoop van één ziekenwagen Zone Midwest' 

 

De zoneraad, in openbare zitting, 

 

Aanleiding en toelichting 

- De zoneraad besliste in zitting van 26 maart 2019 om het bestek ZMW2019/001 goed te keuren. 

Na het voeren van de gunningsprocedure wordt voorgesteld om deze opdracht te gunnen aan 

Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver. 

Bevoegdheid en juridische grond 

- De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

- De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet 

van € 135.000,00 excl. btw niet bereikt), artikel 2, 6° en artikel 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 

- Het voertuig is bestemd voor het transport van maximum 4 personen in de sanitaire cel 

inbegrepen één liggende en/of zittende patiënt(en) en hulpverleners. In de cabine is plaats voor 

2 personen (chauffeur inbegrepen). 

- De sanitaire cel zal toelaten de vitale functies van zieken of gekwetsten met ademhalings- of 

bloedsomloopstoornissen te stabiliseren alsook alle dringende reanimatiehandelingen en de 

controle van de vitale parameters tijdens het transport uit te oefenen (Basic Life support en 

Advanced Life Support). Het voertuig wordt "polyvalente ziekenwagen" genoemd. 

- De inschrijver moet rekening houden met de verhoogde risico’s van de gebruikers bij inzet als 

prioritair voertuig. Daarom zal het voertuig een zo groot mogelijke veiligheid bieden. 

- Volgende aspecten zijn van groot belang: ruimte in de sanitaire cel, opbergmogelijkheid in de 

sanitaire cel, totaalgewicht, corrosiebestendigheid van het geheel en de algemene veiligheid. 

Deze aspecten spelen dus een grote rol in de beoordeling van de offertes. Het aangeboden 

model voldoet aan de NBN EN1789:2007+A2:2014 (type B). Concreet betekent dit ombouw van 

een bestelwagen, dus geen kastopbouw. Indien voor bepaalde aspecten geen conformiteit 

bestaat dient dit vermeld te worden. 

- In het kader van de opdracht “Aankoop van één ziekenwagen hulpverleningszone Midwest” 

werd een bestek met nr. ZMW2019/001 opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 

- De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 140.000,00, excl. btw, of € 169.400,00, incl. 

21% btw. 

- De Zoneraad verleende in zitting van 26 maart 2019 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 26 maart 2019 om de plaatsingsprocedure te starten en 

volgende ondernemers uit te nodigen om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure: 

• Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver; 

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

• Somati Vehicles nv, Industrielaan 17A te 9320 Erembodegem. 
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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 2 offertes ontvangen: 

• Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver (€ 123.800,00, excl. btw, of 

€ 149.798,00, incl. 21% btw); 

• Mecelcar nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve (€ 124.500,00, excl. 

btw, of € 150.645,00, incl. 21% btw); 

- De Hulpverleningszone Midwest stelde op 16 mei 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 Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 1300 Waver, 

tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 123.800,00, excl. btw, of € 149.798,00, incl. 

21% btw. 

Verwijzingsdocumenten (in bijlage) 

- Verslag van nazicht van de offertes. 

 

Besluit 

Unaniem 

Artikel 1. Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 16 mei 2019, 

opgesteld door de Hulpverleningszone Midwest. 

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

beslissing. 

Artikel 3. Deze opdracht wordt gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige (rekening 

houdend met de gunningscriteria) bieder, zijnde Autographe nv, Avenue Lavoisier 2 te 

1300 Waver, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 123.800,00, excl. btw, of 

€ 149.798,00, incl. 21% btw. 

Artikel 4. De leveringstermijn wordt vastgesteld op 240 kalenderdagen. 

Artikel 5. De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het 

bestek met nr. ZMW2019/001. 

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 bijzondere 

rekenplichtige. 

 

Vacantverklaring 
 

5.  Goedkeuring vacant verklaring mobiliteit vrijwillige brandweermannen/-vrouwen 

 

Gelet op de wijziging van de toepasselijke regelgeving hoefde dit punt niet geagendeerd te worden. 
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Financieel 

6.  Goedkeuring jaarrekening 2018 

 

De zoneraad, in openbare zitting, 

 

Aanleiding en toelichting 

- Elk jaar dient de bijzonder rekenplichtige na het afsluiten van het boekjaar de 

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

jaarrekening van 2018. 

- 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 2018, 

opgemaakt door dhr. Guy Seyns, bijzonder rekenplichtige van de hulpverleningszone Midwest. 

Feiten, context en argumentatie 

- De jaarrekening sluit af met een begrotingsresultaat van 287.856,83 euro in de gewone dienst 

en 88.542,51 euro in de buitengewone dienst. 

- Het financieel dienstjaar 2018 wordt beëindigd met een positief saldo van 376.399,34 euro. 

Verwijzingsdocumenten 

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

Unaniem 

Artikel 1. De begrotingsrekening 2018 wordt definitief vastgesteld zoals in het overzicht (bedragen 

in euro) hierna is vermeld.  

Netto – vastgestelde rechten (gewone dienst) 11.343.970,22 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 11.056.113,39 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 287.856,83 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 434.193,66 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 722.050,49 

 

Netto – vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 3.689.183,50 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 3.600.640.99 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 88.542,51 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 1.933.879,90 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)  2.022.422,41 

Artikel 2. De balans op 31 december 2018 wordt definitief vastgesteld zoals in de 

samenvattingstabel (bedragen in euro) hieronder is vermeld. 

Vaste activa 9.369.068,86 

Vlottende activa 4.624.160,92 

Totaal activa 13.993.229,78 

   

Eigen vermogen 13.131.064,76 

Schulden 862.165,02 

Totaal passiva 13.993.229,78 

Artikel 3. De resultatenrekening op 31 december 2018 wordt definitief vastgesteld zoals in de 

samenvattingstabel (bedragen in euro) hieronder is vermeld. 

Nadelig exploitatieresultaat 552.072,32 

Nadelig uitzonderlijk resultaat 656.861,97 

Nadelig resultaat van het dienstjaar 1.208.934,29 

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. Guy Seyns, 

bijzonder rekenplichtige. 
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Volgende vergadering Zoneraad 

 

7.  Volgende zitting zoneraad 

 

De zoneraad, in openbare zitting, 

 

- De volgende zitting van de zoneraad is gepland op dinsdag 25 juni 2019. 

 

 

 
 

 

Lieven Rijckaert 

Secretaris 

Christian Gryspeert 

Zonecommandant 

Kris Declercq 

Voorzitter 
 


