
 

 

Vergadering van de 

POLITIERAAD 

in zitting van 

woensdag 26 juni 2019 om 20.00 uur 

in de raadzaal van het gemeentehuis te Borsbeek 

 
Aanwezig :  Dis Van Berckelaer, burgemeester – voorzitter, 

Erik Broeckx, Frank Gys, Ivo Wynants, burgemeesters, 

Joost Derkinderen, Willy Van Genechten, Linda Bresseleers, Michael Bryon, 

Geert Van de Laar, Hilde Berckmans, Sieglinde Leenaards, Liese Poelemans, 

Goele Custers, Walter Duré, Ingrid Pira, Ronny Vervoort, Amarildo Vllazeria, 

Marc De Coninck, Leen Wouters, raadsleden, 

 Siegfried Mertens, korpschef 

 Michel Mertens, bijzonder rekenplichtige 

 Frank Coenen, secretaris,  

 

Verontschuldigd : Koen T’Sijen, Livia Moreau, Sven Snyders, Naranjo Decamps, Wouter 

Stes 

 

De burgemeester - voorzitter opent de vergadering. 

 

Openbare vergadering 
 

1)Goedkeuring notulen vergadering van 27 maart 2019 - Stemming 

Gelet op de notulen van de raad van 27 maart 2019; 

Besluit : Eenparig 

Enig art : Keurt de notulen goed. 

2) Installatie Politieraad - Eedaflegging en aanstelling van een raadslid 

Gelet op art 12 van de politiewet houdende de samenstelling van de politieraad; 

Overwegende dat de politieraad voor de zone MINOS bestaat uit 19 leden; 

Gelet op art 18 van de politiewet; 

Gelet op de politieraad van 27 februari 2019, agendapunt nr. 2, houdende de eedaflegging en 

aanstelling van de politieraadsleden;  

Overwegende dat Ingrid Pira verontschuldigd was op de politieraden van 27 februari en 27 

maart 2019; dat zij opnieuw werd opgeroepen om de eed af te leggen; 



 

 

Besluit: 

Art 1: Raadslid Ingrid Pira legt overeenkomstig art 18 van de politiewet, beurtelings in 

handen van de heer Dis Van Berckelaer, burgemeester - voorzitter, de eed af die luidt als 

volgt:  

"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten 

van het Belgisch Volk". 

Er wordt akte genomen van deze eedafleggingen. 

Art 2: De volgende persoon wordt als lid van de politieraad geïnstalleerd : 

 voor de stad Mortsel 

Ingrid Pira  

Art 3 : Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de toezichthoudende overheid. 

3) Samenstelling Politieraad - Eedaflegging en aanstelling van een nieuw raadslid 

Gelet het raadsbesluit van 27 februari 2019, agendapunt nr. 1 houdende de kennisneming van 

de P.V.'s van verkiezing van de politieraadsleden van de verschillende gemeenten van de zone 

MINOS; 

Gelet op art 12 van de politiewet houdende de samenstelling van de politieraad; 

Overwegende dat de politieraad voor de zone MINOS bestaat uit 19 leden; 

Gelet op de art 18 en 19 van de politiewet; 

Gelet op de politieraad van 27 februari 2019, agendapunt nr. 2, houdende de eedaflegging een 

aanstelling van de politieraadsleden;  

Gelet op het raadsbesluit van 27 februari 2019 waarbij de heer Mik Renders als effectief lid 

werd verkozen voor de politieraad, dat de heer Mik Renders inmiddels ontslag nam uit de 

gemeenteraad van Boechout; dat er op de lijst van Groen Boechout geen opvolgers meer 

beschikbaar waren; dat een nieuwe akte van voordracht werd ingediend; 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Boechout van 24 juni  2019, houdende de 

verkozen verklaring van een lid voor de politieraad;  

Besluit: 

Art 1: Gemeenteraadslid de heer Joost Derkinderen legt overeenkomstig art. 18 van de 

politiewet, in handen van de heer Dis Van Berckelaer, burgemeester - voorzitter, de eed af die 

luidt als volgt:  



"Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten 

van het Belgisch Volk". 

Er wordt akte genomen van deze eedaflegging. 

Art 2: De volgende persoon wordt als lid van de politieraad geïnstalleerd : 

voor de gemeente Boechout 

Joost Derkinderen 

Art 3 : Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de toezichthoudende overheid. 

4)Gebouwen - Voorstelling nieuw politiecommissariaat PZ Minos door architect Van 

Campen Luc 

 

De bouw van het nieuwe politiekantoor is inmiddels gestart. 

 

Architect Luc Van Campen geeft toelichting. 

 

5)Jaarverslag 2018 PZ MINOS – Toelichting/Kennisneming 

De korpschef geeft toelichting omtrent het jaarverslag 2018. 

6) Financiën - Begrotingsrekening 2018, balans en resultatenrekening 2018  – Stemming 

Gelet op art. 77 van de WGP; 

Gelet op art. 16 tot 23 van het ARPC; 

Gelet op de omzendbrief PLP 33 van 27 oktober 2003 betreffende de jaarrekening van de 

politiezones; 

Gelet op de omzendbrief PLP 38 betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen van de 

politiezones; 

Gelet op de toelichting van de bijzonder rekenplichtige; 

Gelet op de stemming met volgend resultaat, waarbij  xx   leden aan de stemming deelnemen :  

    voor  tegen   onthoudingen 

Boechout    6,50  

Borsbeek   13  

Mortsel   31,50      

Wijnegem   12 

Wommelgem   12 

Besluit :  met   75     stemmen voor,      tegen,        onthoudingen 

Art 1 : De begrotingsrekening 2018 van de politiezone Minos wordt als volgt vastgesteld : 

 



a) Gewone dienst  

Netto-vastgestelde rechten     17.834.264,25 EUR 

Vastgelegde uitgaven  15.036.593,51 EUR 

Begrotingsresultaat  2.797.670.74 EUR 

Over te dragen vastgelegde uitgaven  1.034,55 EUR 

Boekhoudkundig resultaat  2.798.705.29 EUR 

 
b) Buitengewone dienst  

Netto-vastgestelde rechten  737.547,75 EUR 

Vastgelegde uitgaven  659.480,07 EUR 

Begrotingsresultaat  78.067,68 EUR 

Over te dragen vastgelegde uitgaven  333.357.43 EUR 

Boekhoudkundig resultaat  404.190.32 EUR 

 
 

Art 2 : De balans op 31 december 2018 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2018 

van de politiezone Minos worden als volgt vastgesteld: 
 
a) Balans 
 

Vaste activa 3.580.488,00 EUR 

Vlottende activa 3.903.519,00 EUR 

Totaal van de activa 7.484.007,00 EUR 

  

Eigen vermogen 5.547.390,00 EUR 

Voorzieningen 0,00 EUR 

Schulden 1.936.617,00 EUR 

Totaal van de passiva 7.484.007,00 EUR 

 
 
b) Resultatenrekening 
 

Exploitatieresultaat 793.476,00 EUR 

Uitzonderlijk resultaat 52.626,00 EUR 

Resultaat van het dienstjaar 846.102,00 EUR 

 

Art 3 : Na de gebruikelijke afkondiging wordt dit besluit en de daarbij horende 

begrotingsrekening, balans en resultatenrekening verzonden aan de provinciegouverneur. 

7)Informatica - Aankoop van 4 toughbooks via raamcontract FORCMS-GSM-098 – 

Machtiging aan het politiecollege om tot effectieve gunning over te gaan - Stemming 

 

Verwijzend naar de goedkeuring van de begroting 2019 waarin de aankoop van 4 toughbooks 

werden voorzien binnen het project mobile office; 

Overwegende dat deze aankoop kan geschieden via raamcontract FORCMS-GSM-098: 

levering van toughbooks, bij leverancier NV VANDENABEEL, Kortrijkstraat 174, 8770 

Ingelmunster; 



Verwijzend naar de motivatie van de dienst ICT; 

Overwegende dat de kostprijs voor de aankoop van deze 4 toughbooks 17.119,60 € incl. BTW 

bedraagt; 

Voorziene verrekening op het artikelnummer 330/742-53 van de begroting 2019.  

Besluit : Eenparig 

Art. 1: Gaat akkoord met de aankoop van 4 toughbooks via het raamcontract FORCMS-GSM-

098 bij leverancier NV VANDENABEEL, Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster.  

Art. 2: Machtigt het politiecollege over te gaan tot de effectieve gunning. 

Art. 3: Voorziene verrekening op het artikelnummer 330/742-53 van de begroting 2019. 

8)Informatica - Aankoop Hardware Mobile Office - Machtiging aan het politiecollege 

om tot gunning over te gaan – Stemming 

Verwijzend naar de goedkeuring van de begroting 2019 waar binnen het Mobile Office 

project een uitbreiding werd voorzien, meerbepaald uitbreiding van hardware.  

Gelet het verslag van consulent Baesen Damon, diensthoofd ICT.  

Overwegende dat er geen raamcontract voorhanden is betreffende Mobile Officetoepassingen 

en gezien de wet op de overheidsopdrachten werden er drie firma's aangeschreven met de 

vraag tot een offerte: 

Leverancier Prijs, incl. BTW 

Lebon IT Services 18.264,95  euro 

Accel Geen offerte ontvangen 

Realdolmen geen offerte ontvangen 

 

Overwegende dat Accel en Realdolmen niet reageerden op een vraag tot prijsofferte.  

Overwegende dat de kostprijs voor de uitbreiding van de hardware, 18.264,95 euro incl. BTW 

bedraagt en dat deze kan geschieden door Lebon IT Services NV, Stoomtuigstraat 7C te 8830 

Hooglede-Gits tegen de aankoopprijs van 18.264,95 euro.   

Voorziene verrekening op artikelnummer 330/742-53 van de begroting 2019. 

Besluit: Eenparig 

Art. 1: Gaat akkoord met de aankoop van de hardware van Mobile Office bij de firma Lebon 

IT Services NV, Stoomtuigstraat 7C te 8830 Hooglede-Gits tegen de aankoopprijs van 

18.264,95 euro.    

Art. 2: Machtigt het politiecollege om tot de gunning over te gaan.  

Art. 2: Voorziene verrekening op het artikelnummer 330/742-53 van de begroting 2019.  



Punt 9: 

De raadsleden Ingrid Pira en Walter Duré vragen om twee fietsenhandelaars, gelocaliseerd 

in Mortsel mee aan te schrijven.  

Wordt mee opgenomen in art .3 van het besluit. 

 

9)Fietsen - Aankoop van 14 elektrische fietsen voor de wijkwerking – Goedkeuring 

lastvoorwaarden, uitgenodigde firma’s en de gunningswijze – Machtiging aan het 

politiecollege om tot gunning over te gaan – Stemming 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, 

betreffende de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikels 234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 

 

Gelet op 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; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° 

a (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 144.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90, 1°; 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop van 14 elektrische fietsen voor de 

wijkwerking” een bestek met nr. 2019/038 werd opgesteld door de Staf en steundienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 26.033,05 excl. btw of 

€ 31.499,99 incl. 21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat 31 juli 2019 om 11.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het 

indienen van de offertes; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/743-51 van de buitengewone dienst en dat de financiering gebeurt met eigen middelen; 

Besluit : Eenparig 

Art. 1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2019/038 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop van 14 elektrische fietsen voor de wijkwerking”, opgesteld door de Staf 

en steundienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 



opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 26.033,05 excl. btw of € 31.499,99 incl. 21% btw. 

Art. 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 

Art. 3: Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking: 

- Costermans Wielersport, Turnhoutsebaan 332 te 2110 Wijnegem; 

- Hermes Rijwielen BVBA, Veldbloemstraat 55 te 2640 Mortsel; 

- Fiets!, Provinciesteenweg 496, 2530 Boechout; 

- Cycle Passion, Vredebaan 61 te 2640  Mortsel; 

- FIETS!, Tweewielers BVBA, Turnhoutsebaan 325 te 2110 Wijnegem; 

- Van Pelt Bikes, Vredebaan 61-63 te 2640 Mortsel; 

- Fietsen MB, Deurnestraat 15 te 2640 Mortsel; 

- Dermonde Gaston, Adolf Mortelmansstraat 20 te 2160 Wommelgem; 

- Verbabikes Nieuwlaat Christophe, Edegemsestraat 109 te 2640 Mortsel. 

-Topfietske, Statielei 72 te 2640 Mortsel 

-De Kopman, Sint Benedictusstraat 16 te 2640 Mortsel. 

Art. 4: De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 31 juli 2019 om 11.00 uur. 

Art. 5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-

51 van de buitengewone dienst. 

Art. 6: Machtigt het college om tot de gunning over te gaan.  

10)Voertuigen - Aankoop van één combi met signalisatiepaneel via het raamcontract 

2016 R3 010 perceel 37 van de federale overheid (voertuig verkeersdienst) – Machtiging 

aan het politiecollege  om tot effectieve gunning over te gaan - Stemming 

Overwegende dat de huidige combi van de verkeersdienst het voertuig VW Transporter met 

Belgische kentekenplaat XRL291 (bouwjaar 2007 – 145000 km) betreft en dit voertuig aan 

vervanging toe is.  

Verwijzend naar de goedkeuring van de begroting 2019 waarin de aankoop van een combi 

met signalisatiepaneel werd voorzien. 

Overwegende dat de politiezone dit voertuig kan aankopen via raamcontract 2016 R3 010 

perceel 37 van de federale politie, voor de aankoop en levering van herkenbare 

politievoertuigen en anonieme voertuigen; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om volgend voertuig aan te kopen: 

Volkswagen Transporter 

• Perceel 37 



• Diesel 

• 110 KW 

• Automatische versnellingsbak 

De totaalprijs voor dit voertuig met ombouw bedraagt 72 700,26 euro incl. BTW.  

Overwegende dat in de begroting 2019 het nodige krediet werd ingeschreven op artikel 

330/743-52. 

Besluit: Eenparig 

Art. 1: Keurt de aankoop van één combi met signalisatiepaneel via raamcontract 2016 R3 010 

van de federale politie goed. 

Art. 2: Machtigt het politiecollege over te gaan tot de effectieve gunning. 

Art.3: Voorziene verrekening op het artikelnummer 330/743-52 van de begroting 2019. 

11)Voertuigen - Aankoop van één dienstvoertuig via het raamcontract 2016 R3 010 

perceel 18 van de federale overheid (voertuig OBP)  – Machtiging aan het politiecollege 

om tot effectieve gunning over te gaan – Stemming 

Overwegende dat het huidige dienstvoertuig voor de wachtdienst van de officier van 

bestuurlijke politie het voertuig VW Golf VEW 723 (bouwjaar 2006 - +- 200 000 kilometer) 

betreft en dit voertuig aan vervanging toe is.  

Verwijzend naar de goedkeuring van de begroting 2019 waarin de aankoop van een anoniem 

dienstvoertuig voor de officier van bestuurlijke politie met wachtdienst werd voorzien. 

Overwegende dat de politiezone dit voertuig kan aankopen via raamcontract 2016 R3 010 

perceel 18 van de federale politie, voor de aankoop en levering van herkenbare 

politievoertuigen en anonieme voertuigen; 

Overwegende dat wordt voorgesteld om volgend voertuig aan te kopen: 

SKODA Octavia Berline 

• Perceel 18 

• Benzine 

• 110 KW 

• Automatische versnellingsbak 

De totaalprijs voor dit voertuig bedraagt 27 151,40 euro incl. BTW.  

Overwegende dat in de begroting 2019 het nodige krediet werd ingeschreven op artikel 

330/743-52. 

Besluit: Eenparig 

Art. 1: Keurt de aankoop van één dienstvoertuig via het raamcontract 2016 R3 010 perceel 18 

van de federale politie goed. 



Art. 2: Machtigt het politiecollege over te gaan tot de effectieve gunning. 

Art. 3: Voorziene verrekening op het artikelnummer 330/743-52 van de begroting 2019. 

12)Voertuigen - Inbouw Mobile Office in 4 interventievoertuigen type combi - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze – Machtiging aan het politiecollege om 

tot gunning over te gaan – Stemming 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, 

betreffende de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikels 234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 

 

Gelet op 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; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° 

(de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Inbouw Mobile Office in 4 

interventievoertuigen type combi” een bestek met nr. 100 werd opgesteld door de Staf en 

steundienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of 

€ 40.000,00 incl. 21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 

Overwegende dat 31 juli 2019 om 11.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het 

indienen van de offertes; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/744-51 van de buitengewone dienst.  

Besluit : Eenparig 

Art.1: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 100 en de raming voor de opdracht 

“Inbouw Mobile Office in 4 interventievoertuigen type combi”, opgesteld door de Staf en 

steundienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 



opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 incl. 21% btw. 

Art.2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Art.3: De offertes dienen het bestuur ten laatste te breiken op 31 juli 2019 om 11.00 uur. 

Art.4: De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 

niveau. 

Art.5: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/744-

51 van de buitengewone dienst. 

Art.6: Machtigt het politiecollege om tot gunning over te gaan.   

13)Materiaal - Aankoop mobiele barrières voor stoppen van voertuigen - Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze - Machtiging aan het politiecollege om tot gunning 

over te gaan – Stemming 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 11 en 33, 

betreffende de bevoegdheden van de politieraad; 

 

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, en latere wijzigingen, meer bepaald 

artikels 234 en 236 betreffende de bevoegdheden van de politieraad en het politiecollege; 

 

Gelet op 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; 

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 41, §1, 1° 

(de geraamde waarde excl. btw bereikt de drempel van € 221.000,00 niet); 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten 

klassieke sectoren, en latere wijzigingen; 

 

Overwegende dat in het kader van de opdracht “Aankoop mobiele barrières voor stoppen van 

voertuigen” een bestek met nr. 101 werd opgesteld door Staf en steundienst; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 14.500,00 excl. btw of 

€ 17.545,00 incl. 21% btw; 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 



Overwegende dat 31 juli 2019 om 11.00 uur wordt voorgesteld als limietdatum voor het 

indienen van de offertes; 

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2019, op artikel 

330/744-51 van de buitengewone dienst. 

Besluit : Eenparig 

Art.1 :  Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 101 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop mobiele barrières voor stoppen van voertuigen”, opgesteld door Staf en 

steundienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt € 14.500,00 excl. btw of € 17.545,00 incl. 21% btw. 

Art.2 : Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

Art.3 : De offertes dienen het bestuur ten laatste te breiken op 31 juli 2019 om 11.00 uur. 

Art.4 : De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal 

niveau. 

Art.5 : De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/744-

51 van de buitengewone dienst. 

Art.6 : Machtigt het politiecollege om tot gunning over te gaan.  

Punt 14 : 

Raaldslid Walter Duré zal zich, als gewetensbezwaarde, steeds onthouden bij een stemming 

omtrent wapens. 

14)Materiaal – Aankoop van 2 collectieve vuurwapens kaliber.300 via de meerjarige 

raamovereenkomst POL 2017-019 – Machtiging aan het politiecollege om tot effectieve 

gunning over te gaan - Stemming 

Overwegende dat er na de terroristische aanvallen in ons land gezocht werd naar een 

doeltreffender collectief vuurwapen.  

Overwegende dat er sinds kort een nieuw collectief wapen FN SCAR SC .300 beschikbaar is 

dat aan deze verwachtingen voldoet. 

Overwegende dat dit nieuw collectief wapen beschikbaar is via de raamovereenkomst POL 

2017-019, aangeboden door FN Herstal, Voie de Liège te 4040 Herstal.  

Gelet er nood is binnen het korps om twee van deze wapens aan te kopen.  

Overwegende dat de totaalprijs van deze twee wapens uitkomt op 7.418,46 euro excl. BTW of  

8976,34 euro incl. BTW.  



Overwegende dat in de begroting 2019 het nodige krediet werd ingeschreven op artikel 

330/744-51.  

Besluit: 17 voor – 1 onthouding (Walter Duré) 

Art. 1: Keurt de aankoop van 2 collectieve wapens via de meerjarige raamovereenkomst POL 

2017-019 van de federale politie goed; 

Art. 2: Machtigt het politiecollege over te gaan tot de effectieve gunning. 

Art. 2: Voorziene verrekening op het artikelnummer 330/744-51 van de begroting 2019.  

15)Personeel – Personeelsformatie en organigram – Wijziging aan het nieuwe 

organigram – Stemming 

    

Gelet op de politieraadsbesluiten van 13 december 2001, agendapunt nr.5, 25 juni 2003, 

agendapunt nr.1, 15 december 2004, agendapunt nr.7, 30 januari 2013, agendapunt nr. 7, 23 

oktober 2013, agendapunt nr. 2, 26 februari 2014, agendapunt nr. 2, 22 december 2016, 

agendapunt nr.4, 22 februari 2017, agendapunt nr.3, 21 juni 2017 agendapunt nr.6, 20 

december 2017, agendapunt nr. 8, 26 september 2018, agendapunt nr. 15, 28 november 2018, 

agendapunt nr. 8, 27 februari 2019, agendapunt nr. 12, 27 maart 2019, agendapunt nr.11 

waarbij het organigram als agendapunt werd behandeld; 

Gelet op de noodzaak tot wijziging van de opmaak van het organigram, nl. een wijziging van 

volgende functie: 

➢ Aanpassing teammanager DOO – HINP naar teammanager DOO - CP 

Gelet op het ontwerp van het aangepaste organigram (als bijlage). 

Gelet op de bespreking op het BOC van 14 mei 2019. 

Besluit: Eenparig 

Art. 1: Keurt het aangepaste organigram en de personeelsformatie goed. 

Art. 2: De korpschef wordt gemachtigd tot concrete uitvoering.  

16)Personeel – Vacant verklaring 1 functie commissaris dienst opsporing en onderzoek- 

Stemming 

Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie;  

Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de openverklaring van 1 functie 

commissaris dienst opsporing en onderzoek. 

Gelet het verslag opgesteld door adviseur FLIP Maes Bart. 

Besluit:  



Enig art.: Stelt dat 1 functie commissaris dienst opsporing en onderzoek in het kader van de 

mobiliteitsregeling vacant wordt verklaard.  

17)Personeel – Vacant verklaring 1 functie commissaris nabijheidspolitie- Stemming 

Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie;  

Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de openverklaring van 1 functie 

commissaris nabijheidspolitie. 

Gelet het verslag opgesteld door adviseur FLIP Maes Bart. 

Besluit: Eenparig 

Enig art.: Stelt dat 1 functie commissaris nabijheidspolitie in het kader van de 

mobiliteitsregeling vacant wordt verklaard.  

18)Personeel – Vacant verklaring 1 functie commissaris IGPZ - Stemming 

Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie;  

Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de openverklaring van 1 functie 

commissaris dienst IGPZ. 

Gelet het verslag opgesteld door adviseur FLIP Maes Bart 

Besluit: Eenparig 

Enig art.: Stelt dat 1 functie commissaris IGPZ in het kader van de mobiliteitsregeling vacant 

wordt verklaard.  

19)Personeel – Vacant verklaring van 1 hybridefunctie Calog niveau B/niveau C dienst 

ICT - Stemming 

Gelet op de goedgekeurde personeelsformatie;  

Overwegende dat het noodzakelijk is om over te gaan tot de openverklaring van 1 

hybridefunctie Calog niveau B/niveau C dienst ICT. 

Gelet het verslag opgesteld door adviseur FLIP Maes Bart.  

Besluit: Eenparig 

Enig art.: Stelt dat 1 hybridefunctie Calog niveau B/niveau C dienst ICT in het kader van de 

mobiliteitsregeling vacant wordt verklaard.  

Einde vergadering : 21.45  uur 

Bij bevel 

De secretaris, 

get. Frank Coenen 

  

De burgemeester-voorzitter, 

get. Dis Van Berckelaer 

 



Goedgekeurd in zitting van   2019 

 

  Namens de politieraad, 

 

 

De secretaris, 

 

 

Frank Coenen 

 De burgemeester-voorzitter, 

 

 

Dis Van Berckelaer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


