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Politieraad Besluitenlijst
Zitting van 2 maart 2021

Openbare zitting

1 2021_PR_00007 Coronamaatregelen - Digitale politieraad  - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Om de gezondheid van de politieraadsleden en inwoners te beschermen en de verspreiding van het 
Coronavirus COVID-19 te beperken zijn er maatregelen m.b.t. de organisatie van de politieraad 
noodzakelijk.

Op basis van ontvangen richtlijnen beslist de voorzitter-burgemeester de politieraad van 02 maart 
2021 op digitale wijze te laten verlopen en uitzonderlijk niet openbaar.

Aan de politieraad wordt voorgesteld het besluit van de voorzitter-burgemeester te bekrachtigen en 
akkoord te gaan om digitaal te vergaderen.

Goedkeuring verslag

2 2021_PR_00005 Politieraad - Verslag vorige zitting - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De notulen van de vergadering van de politieraad van 01 december 2020 worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan de politieraad.

Secretariaat

3 2021_PR_00010 Jaarrekening - Goedkeuring jaarrekening 2019 - 
Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De politieraad heeft op 02 juni 2020 de jaarrekening van het dienstjaar 2019 vastgesteld.  De 
goedkeuring ervan in het kader van het toezicht op de lokale politie wordt ter kenninsneming 
voorgelegd aan de politieraad.
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4 2021_PR_00011 Upgrade Hermes naar Mercurius - Upgrade van het 
boekhoudpakket Hermes van Cipalschaubroeck naar 
Mercurius - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Er werd een schrijven ontvangen van Cipalschaubroeck inzake de stopzetting van de ondersteuning 
van het boekhoudpakket Hermes vanaf 01 januari 2022. Dit betekent dat tegen het einde van dit jaar 
de politiezone moet overgaan tot de aanschaffing van een nieuw boekhoudpakket.

Aan de politieraad wordt voorgesteld akkoord te gaan met de offerte van Cipal voor de upgrade van 
het programma Hermes.

De jaarlijkse meerkost wordt geraamd op van 8.084,36 euro. Hierin zitten dan tevens bijkomende 
functionaliteiten zoals een koppeling van de lonen, alsook de digitale verwerking van facturen.

Verkeer 

5 2021_PR_00009 Analoge flitspalen - Uit dienst stellen analoge flitspaal te 
Rijmenam, Weynesbaan t.h.v. huisnummer 43  - 
Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een analoge flitspaal te 2820 Bonheiden ter hoogte van de 
Weynesbaan 43 uit dienst te stellen.  Omwille van de herinrichting van de straat kan deze paal er niet 
meer blijven staan.

6 2021_PR_00019 ANPR - Aankoop MCube - vaststelling lastvoorwaarden 
en bepaling wijze van gunnen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
De verkeerstoepassingen van de gemeenten van de politiezone op basis van ANPR (automatische 
nummerplaatherkenning), m.n. de trajectcontroles, vrachtwagensluizen en toegangscontroles, zijn 
aangesloten op de lokale back-office van de politiezone. In de loop van 2020 werden de toepassingen 
die aangesloten waren op de federale back-office AMS (ANPR managed services) gemigreerd naar de 
lokale back-office omdat verwerking via AMS toen niet mogelijk bleek.

De huidige lokale back-office is een server van de firma NV Macq van het type Strix. Deze heeft zijn 
limieten bereikt en kan geen bijkomende toepassingen hosten. Bovendien wordt deze server vanaf 
einde 2021 niet langer ondersteund. 

Er wordt voorgesteld over te schakelen  op een server van het type local MCube (M³), eveneens van 
de firma NV Macq. Deze nieuwe server ondersteunt meer functies. Toekomstgericht kan dit de 
noodzaak tot investeringen in bijkomende front-office apparatuur beperken.
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Gezien de noodzaak om de continuïteit van de verwerking van de ANPR-verkeerstoepassingen te 
garanderen, wordt aan de politieraad voorgesteld een nieuwe serverinfrastructuur aan te kopen 
en hiervoor de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te bepalen.

- Wat betreft de lastvoorwaarden: leveren van een serverinfrastructuur local MCube.

- Voorgestelde gunningswijze: via het federaal raamcontract.

- Raming: 39.591,49 euro.

- Raming licentiekosten: variërend tussen 33.327,20 euro, inclusief BTW, in 2021 tot 89.534,42 euro, 
inclusief BTW, vanaf 2026.

Overheidsopdrachten

7 2021_PR_00012 Voertuigen - Aankoop van een anoniem voertuig voor de 
dienst lokale recherche - vaststelling lastvoorwaarden 
en bepaling wijze van gunnen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de aankoop van een nieuw anoniem voertuig voor de dienst lokale recherche.

- Wat betreft de lastvoorwaarden: leveren van een anoniem voertuig, Volkswagen Golf GTI, voor de 
dienst lokale recherche.

- Voorgestelde gunningswijze: openbare aanbesteding.

- Raming: 34.000 euro, inclusief BTW.

8 2021_PR_00013 Voertuigen - Aankoop van een anoniem voertuig voor de 
dienst lokale recheche - vaststelling lastvoorwaarden en 
bepaling wijze van gunnen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de aankoop van een nieuw anoniem voertuig voor de dienst lokale recherche.

- Wat betreft de lastvoorwaarden: leveren van een anoniem voertuig, Volkswagen Passat Variant, voor 
de dienst lokale recherche.

- Voorgestelde gunningswijze: openbare aanbesteding.

- Raming: 33.000 euro, inclusief BTW.

9 2021_PR_00014 Voertuigen - Aankoop van een anoniem voertuig voor de 
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korpschef - vaststelling  lastvoorwaarden en bepaling 
wijze van gunnen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Eind 2020 is het voertuig dat ter beschikking wordt gesteld van de korpschef uit dienst gesteld door 
de politieraad.

Aan de politieraad wordt nu voorgesteld de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de aankoop van een nieuw voertuig voor de korpschef.

- Wat betreft de lastvoorwaarden: leveren van een anoniem voertuig, Volkswagen Tiguan Comfortline 
DSG 4Motion.

- Voorgestelde gunningswijzig: openbare aanbesteding.

- Raming: 32.000 euro, inclusief BTW.

10 2021_PR_00015 Voertuigen - Aankoop van een combi voor de dienst  
interventie - vaststelling lastvoorwaarden en bepaling 
wijze van gunnen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld de lastvoorwaarden vast te stellen en de wijze van gunnen te 
bepalen voor de aankoop van een interventievoertuig.

- Wat betreft de lastvoorwaarden: leveren van een interventievoertuig, type Volkswagen Transporter 
combi.

- Voorgestelde gunningswijze: openbare aanbesteding.

- Raming: 69.000 euro, inclusief BTW.

Personeel

11 2021_PR_00016 Personeelsformatie - Goedkeuring gewijzigde 
personeelsformatie - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
De politieraad heeft op 01 december 2020 de wijziging van de personeelsformatie vastgesteld.  De 
goedkeuring ervan door de provinciegouverneur in het kader van het toezicht op de lokale politie 
wordt ter kennisneming voorgelegd aan de politieraad.

12 2021_PR_00008 Korpschef - Koninklijk besluit betreffende aanwijzing 
van Kris Vandenberk als korpschef van de lokale politie 
Bodukap - Kennisneming
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Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Het koninklijk besluit waarbij de heer Kris Vandenberk wordt aangewezen voor een termijn van vijf 
jaar in het mandaat van korpschef van de lokale politie Bodukap wordt ter kennisneming voorgelegd 
aan de politieraad.

13 2021_PR_00018 Calog-personeel - Assistent onthaal (niveau C) - 
vacantverklaring van betrekking in het kader van een 
vervangingscontract - Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Een onthaalmedewerker van de wijkwerking is al geruime tijd afwezig wegens ziekte. Om de werklast 
voor de leden van de wijkwerking te verlagen wordt aan de politieraad voorgesteld een betrekking 
van assistent onthaal (niveau C) vacant te verklaren in het kader van een vervangingscontract.

Besloten zitting

Personeel

14 2021_PR_00002 Politiepersoneel - arbeidsongevallen - toekenning 
blijvende ongeschiktheid aan een inspecteur van politie 
- Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een vergoeding toe te kennen aan een inspecteur van politie ten 
gevolge van zijn arbeidsongeval.

15 2021_PR_00017 Politiepersoneel - arbeidsongevallen - toekenning 
blijvende ongeschiktheid aan een inspecteur van politie 
- Goedkeuring
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een vergoeding toe te kennen aan een inspecteur van politie 
voor de gevolgen van zijn arbeidsongeval.

16 2021_PR_00003 Calog-personeel - arbeidsongevallen - toekenning 
blijvende ongeschiktheid aan een assistent (niveau C) - 
Goedkeuring
Goedgekeurd
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Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld een vergoeding toe te kennen aan een assistent (niveau C) voor 
de gevolgen van zijn arbeidsongeval.

17 2021_PR_00004 Calog-personeel - pensioen - Intrekking aanvraag 
opruststelling  van een maatschappelijk assistent 
(niveau B) - Kennisneming
Kennis genomen

Beknopte samenvatting
Op 06 oktober 2020 heeft de politieraad ingestemd met de pensioenaanvraag van een 
maatschappelijk assistent (niveau B), met ingang van 01 januari 2021.  De maatschappelijk 
assistent wenst haar pensioen nog een tijdje uit te stellen.  De intrekking van het rustpensioen 
wordt ter kennisneming voorgelegd aan de politieraad.

18 2021_PR_00006 Politiepersoneel - pensioen - Aanvraag opruststelling 
van een inspecteur van politie  - Instemming
Goedgekeurd

Beknopte samenvatting
Aan de politieraad wordt voorgesteld in te stemmen met de opruststelling van een inspecteur van 
politie van de dienst interventie, met ingang van 01 juni 2021.

Voorzitter
Kristof Sels

Secretaris
Myriam Van De Velde


