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Zonecollege (2) (niet-openbaar) 
                                                      20 juni 2013  

   

Zitting van 1 oktober 2015 te Melsele 

 

  

 

 

  

Samenvatting besluiten (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke 
informatie) 

  

 
Aanwezig:  
De heer Marc Van de Vijver, burgemeester Beveren, voorzitter  
De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester Sint-Niklaas, ondervoorzitter 
De heer Jos Stassen, burgemeester Kruibeke, collegelid 
De heer Luc De Ryck, burgemeester Temse, collegelid 
De heer Chris Lippens, burgemeester Sint-Gillis-Waas, collegelid 
De heer Stany De Rechter, burgemeester Stekene, collegelid 
De heer Marc vande Velde, zonecommandant 
Mevrouw Ann De Cock, secretaris 
 
Verontschuldigd:  
De heer Michel Du Tré, burgemeester Waasmunster, collegelid 
 
 
Niet-openbare zitting:  

Punt 1 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en Aanbestedingen: niet-rollend materieel: 
overheidsopdracht  voor aankoop  van  dienstkledij (werkbroeken en –vesten): toewijzing. 

Bondige toelichting: 
In de zitting van het zonecollege (1) d.d. 01/10/2015 werd principieel akkoord gegeven voor opstart van het 
aankoopdossier van dienstkledij en werden de gunningswijze, voorwaarden en raming vastgesteld. De 
bijzonder rekenplichtige verleende gunstig financieel visum. 
 
Via de opdrachtencentrale van de FOD Binnenlandse zaken, afdeling materiaal, kan voor de aankoop van  
volgende dienstkledij  beroep worden gedaan op bestek nummer II/MAT/A28-281-11. 
 
Stemming: unaniem 
 
Besluit:  
 
Enig artikel: 
De aankoop van dienstkledij voor verschillende posten van de zone  toe te wijzen als volgt: 

 Werkvest: 18 stuks x 133,25 euro (eenheidsprijs excl. BTW) = 2.398,5 euro excl BTW of 2.902,14 
euro incl BTW 

 Werkbroek: 223 stuks x 72,50 euro (eenheidsprijs excl. BTW) = 16.167,5 euro excl BTW of 
19.563,79 euro incl BTW 

 Pet: 11 stuks x 13,30 (eenheidsprijs excl. BTW) = 146,3 euro excl BTW of 177 euro incl BTW 

 Naamplaatje: 86 stuks x 2,70 euro (eenheidsprijs excl. BTW) = 232,2 euro excl BTW of 281,22 euro 
incl BTW 
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 Graadplaatje: 137 stuks x 3,20 euro (eenheidsprijs excl. BTW) = 438,40 euro excl BTW of 530,19 
euro incl BTW 

 

aan de firma CERBUL BELGIUM, Paapsemlaan 11B, bus1, 1070 Brussel voor een totaal bedrag van 19.382,40 

euro + 4.070,43 (21% BTW) = 23.452,83 euro  
 
Punt 2 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en Aanbestedingen: ICT: overheidsopdracht voor levering 
van het notulenbeheerssysteem e-Decision: toewijzing. 

Bondige toelichting: 
In de zoneraad d.d. 01/10/2015 werd principieel akkoord gegeven voor aankoop van het 
notulenbeheerssysteem e-Decision en werden de gunningswijze, voorwaarden en raming vastgesteld. De 
bijzonder rekenplichtige verleende gunstig financieel visum. 
 
De zone kan voor de aankoop van een notulenbeheerssysteem als ‘gelinkt bestuur’ beroep doen op de 
opdrachtencentrale van overheidsinstellingen voor besluitvorming  ingericht door de Stad Kortrijk o.b.v. de 
ingediende offerte van de firma: 

- Green Valley Belgium nv, Thor Park 8300 Poort, Genk 8300 

 

voor een totale geraamde kostprijs van: 

14.351,22 EUR + 3.013,76 EUR (21% BTW) = 17.364,98 EUR (éénmalige kost voor opstart, opleiding en werken 
in regie) 

31.990,20 EUR + 6.717,94 EUR (21%) = 38.708,14 EUR (licentiekost begroot op 4 jaar)  

Stemming: unaniem 

 
Besluit:  
 
Enig artikel: 
De aankoop van het notulenbeheerssysteem e-Decision toe te wijzen als volgt: 

- voor éénmalige kost opstart, opleiding en werken in regie: 14.351,22 EUR + 3.013,76 EUR (21% BTW) = 
17.364,98 EUR  

- voor licentiekost begroot op 4 jaar: 31.990,20 EUR + 6.717,94 EUR (21%) = 38.708,14 EUR  

aan de firma Green Valley Belgium nv, Thor Park 8300 Poort, Genk 8300 

 
Punt 3 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en aanbestedingen: Rollend materieel: 
overheidsopdracht voor het leveren van een duikaanhangwagen voor de post Beveren - Toewijzing 

Bondige toelichting: 

Het zonecollege besliste in zitting van 7 mei 2015 principieel akkoord te gaan met de levering van een duik-
aanhangwagen voor de post Beveren en deze aangelegenheid voor te leggen aan de zoneraad. 

In zitting van 9 juli 2015 stelde de zoneraad de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking, de indicatieve raming (8.264,46 EUR + 1.735,54 EUR (21 % btw) = 10.000 EUR) en de 
voorwaarden vast voor het leveren van een duikaanhangwagen voor de post Beveren. 

 
Stemming: unaniem 
 
Besluit:  
 
Enig artikel: 
de levering van een duikaanhangwagen voor de post Beveren toe te wijzen aan de firma Fire Technics nv, 
Solvaylaan 6, 8400 Oostende, voor een totaal bedrag van 12.800 EUR + 2.688 EUR (21 % btw) = 15.488 EUR. 
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Punt 4 dagorde: Directie Bedrijfsvoering: Aankopen en aanbestedingen: Niet-rollend materieel: 
overheidsopdracht voor het leveren van 3 warmtebeeldcamera’s voor de posten Beveren en Temse - 
Toewijzing 

Bondige toelichting: 

Het zonecollege besliste in zitting van 4 juni 2015 principieel akkoord te gaan met de levering van drie 
warmtebeeldcamera’s voor de posten Beveren en Temse en deze aangelegenheid voor te leggen aan de 
zoneraad. 

In zitting van 9 juli 2015 stelde de zoneraad de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking, de indicatieve raming (11.157,02 EUR + 2.342,98 EUR (21 % btw) = 13.500 EUR) en 
de voorwaarden vast voor het leveren van drie warmtebeeldcamera’s voor de posten Beveren en Temse. 

 
Stemming: unaniem 
 
Besluit:  
 
Enig artikel: 
de levering van drie warmtebeeldcamera’s type FLIR K55 voor de posten Beveren en Temse toe te wijzen  
aan de firma Fire Technics nv, Solvaylaan 6, 8400 Oostende, voor een totaal bedrag van 14.460 EUR + 3.036,60 
EUR (21 % btw) = 17.496,60 EUR. 

 

Melsele, 1 oktober 2015 

Namens het zonecollege van de hulpverleningszone Waasland,  

In opdracht :  
 
 
 
 
Zonecommandant 
Marc vande Velde 
 

Voorzitter zoneraad en college 
Marc Van de Vijver 

Secretaris 
Ann De Cock 

 
 
 
 
Voor eensluidend afschrift :  
 
In opdracht :      
 
 
 
 
Secretaris 
 
Ann De Cock 


