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Openbare zitting

De voorzitter geeft aan dat de korpschefverontschuldigd is wegensziekte en dat 1 CP DirkVan Peer hem
vervangt.

De voorzitter meldt dat er een aangepast besluit op de banken ligt voor de vacantverklaring van 3 inspecteurs
i. p.v. 2 zoals het initiëlebesluit bij punt 015. De politieraad stemt ermee in om dit aangepast besluit te
behandelen.

De architecten van FVWW vervoegen de zitting.
001

Secretariaat

Zonasecretaris

Onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging
Goedkeuring
Rechtsgrond

Wet van 7 december 1998tot organisatievan een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Stukken uit het dossier

.

Ontslagbrief van Nick Kraft van 12 april 2019

.

Brief8 mei 2019 aan Rutger Moons i.v. m. onverenigbaarheden- bloed- en aanverwantschap.

Motivering
Gelet op het ontslag van Nick Kraft van 12 april 2019;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van de stad Herentals van 7 mei 2019 inzake de kennisname van
het ontslag van een politieraadslid en de aanduiding van Rutger Moons;
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Overwegendedat voornoemd opvolgend lid voldoet aan de vereisten van verkiesbaarheiden zich niet bevindt in
een der gevallen van onverenigbaarheid, voorzien in artikel 15 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie
van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveausen zij in de politiezonewoont;
De voorzitter van de politieraad nodigt uit om in zijn handen de eed te komen afleggen:
Heden 12juni 2019 is vóórons, Mien Van Olmen, voorzitter van de politiezone Neteland verschenen:
De heer Ruiger Moons heeftin onze handen, de volgende eed afgelegd:
"Ikzweergetrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheidaan de Grondweten aan de
wetten van het Belgische volk."

Na deze eedaflegginghebbenwij voormeld lid aangesteldverklaard als politieraadslid.
Afschrift van dit proces-verbaal wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de gemeenteraad en aan de
politieraad.
Waarvan akte opgemaakt op datum zoals hierboven vermeld.
Beslissing

De aanwezigestemgerechtigde leden van de politieraad nemen kennis van:
Artikel l :

ONDERWERP

De politieraad neemt kennis van de eedaflegging en de aanstelling op 12 juni 2019 van de heer Rutger
Moons.
Artikel 2 : UITVOERING

Afschrift van de akte van eedaflegging wordt voor kennisgeving overgemaakt aan de gemeenteraad van
Herentals en aan de politieraad.
Artikel 3 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7 december 1998
houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en politiecollege.
002
Secretariaat
Verslag vergadering 20 maart 2019

Zonesecretaris

Goedkeuring

De politieraad neemt kennis van het verslag en keurt dit goed.
De instructielijst en de regeling inzake schooltoezicht werden toegevoegd aan het verslag. 1CP Dirk Van Peer

geefteen toelichting bij de instructielijst. Devolledige lijst bestaatuit 1476 regels. Ergebeurtsteedseen oproep
via het call center die een eerste notitie doet; nadien wordt de melding op basis van de instructielijst doorgegeven

aan de dispatcher. Deze instructielijst werd per provincie opgebouwd en werd per politiezone aangepast, waarbij
elke politiezone haar accenten kon leggen.

De politieraad merkt op dat ze nog geen activiteitenverslag van het team verkeer ontvingen sinds de laatste

politieraad in maart. Devoorzitter meldtdatde datavan de FederalePolitie pas laterbeschikbaarwas;de
verslagen staan geagendeerdop het politiecollegevan 14Jun2019en worden nadien doorgestuurd aande
politieraadsleden.
Korpschef
Beleid
003
Toelichting project kunstencampus / hoofdcommissariaatdoor FVWWarchitecten
Kennisname

WouterWillems van FVWWgeeft een toelichting bij het project kunstencampus / hootdcommissariaataan de
hand van een presentatie. Hij geeft aan dat er 2 opdrachtgevers zijn. De voorbereiding startte in maart 2016. In

januari2019was de aanbestedingklaar maaromwillevan een nieuwbestuurmet anderebeleidskeuzeswerd
beslist om een herbestemming te geven aan de lokalen die VDAB in gebruik heeft, nl. het stadsarchief, de ICTdienst en een polyvalente ruimte voor het verenigingsleven. Door deze uitbreiding van de opdracht loopt het

project 6 maandenvertraging op. In het najaar2019zal hetdossiergepubliceerd/ aanbesteedworden. Destart
van de werken is gepland in het voorjaar 2020 en de oplevering is voorzien in het voorjaar 2022.
De presentatie wordt bij het verslag gevoegd.
De architecten van FVWW verlaten de zitting.
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Financiën
Bijzondere Rekenplichtige
FOD BinnenlandseZaken -goedkeuring begrotingswijziging1/2019

Kennisname

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring van de begrotingswijziging 1/2019 door FOD Binnenlandse
Zaken.

005
Financiën
Rekening 2018

Bijzondere Rekenplichtige

De bijzondere rekenplichtigegeeft een toelichting bij de rekening 2018.
De politieraad vraagt ofde politie bij Campus Vestaoefeningendoet. De bijzondere rekenplichtige meldt dat deze
locatie gebruikt wordt als schietstand. De burgemeestervan Vorselaarvult aan datde politie in het verleden bij
IOK-ICGde schietstand gebruikte. Omwille van een betere prijs en meerflexibiliteitbesliste het bestuur om over
te stappen naar Campus Vesta.

De politieraad vernam van andere politiezones dat er bv. 4 INPslechts beschikkenover 3 computers. Is dit ook
het geval in onze politiezone? De bijzondere rekenplichtige stelt dat de ambitie in onze politiezone is om een

zuinig beleid te voeren. Hij verwijst hiervoor naarde keuze om voor leasingvoertuigen te gaan en zo een goede
kwaliteitte garanderenvoor de ploegen. Ook binnen de abonnementen werd er een besparing doorgevoerd. Het
is nietzo dat men alles krijgt wat men vraagt. Het is belangrijkom zo efficiëntmogelijk te werken om een goede
dienstverlening te garanderen. De voorzitter vult aan dat men als politiezonevoldoende wendbaarmoetzijn. Het
gevoerde beleid was een ongewijzigd beleid waardoor de gemeentelijke dotatie op eenzelfde peil bleef.

De politieraadvraagt of er een vergelijking is van de resultaten met andere politiezones. De bijzondere
rekenplichtige geeft aan datdeze studie in het verieden steeds door Belfius werd opgemaakt. Momenteel wordt er
echterbinnen de gemeenten gebruikgemaaktvan de BBC-boekhoudingvs. de nieuwe gemeenteboekhouding.
Hij stelt voor om tijdens een volgende zitting de cijfers van vorigjaar omtrent relevante gegevens met een
vergelijkbare zone toe te lichten.
Goedkeuring
Rechtsgrond
.

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus.

.

Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de Boekhouding van de
Lokale Politie (B. S., 26 september 2001).

.

.

Ministeriële omzendbrief PLP 9jb/s ter vervanging van de omzendbrief PLP 9 van 18 juli 2001 houdende

richtlijnen voor het opstellen van de beginbalansvan de politiezones (B. S., 8 juni 2002).
Ministeriële omzendbrief PLP 12 betreffende de rol van de Gouverneurs in het kader van het algemeen
specifiek toezicht voorzien door de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (B. S., 30 oktober 2001).
Ministeriële omzendbrief PLP 56 van 20 november 2017 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen
van de politiebegroting voor 2018 ten behoevevan de politiezone (B. S., 28 november2017).

.

Besluit van de politieraad van 11 oktober 2017 houdende goedkeuring van de begroting 2018.

.

Besluit van de politieraad van 10 oktober 2018 houdende goedkeuring van begrotingswijziging 1 (gewone
dienst) en 1 (buitengewone dienst) 2018.

Stukken uit het dossier

.

Verslag van de bijzondere rekenplichtige.

Motivering

.

De jaarrekening van de politiezone bestaat uit de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening.
Deze documenten vormen de jaarrekening.

.

Krachtens de artikelen 33 en 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, is de politieraad verplicht om een jaarrekening vast te stellen.
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Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad stellen vast in volgende artikelen, met 91, 61% stemmen
voor, 0% stemmen tegen en 0% onthoudingen:
ARTIKEL1 : ONDERWERP

De politieraad stelt de jaarrekening 2018 als volgt vast.

BEGROTINGSREKENINGOVERHET DIENSTJAAR2018

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)

15518890, 75

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

11 680136,26

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

3 838 754, 49

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

39 267, 63
3878022, 12

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

709 865,09

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

249321,42

Begrotingsresultaat(buitengewone dienst)

460 543,67

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

42 903,45
503 447, 12

BALANS PER 31 DECEMBER2018

Vaste activa

4 478 972

Vlottende activa

5 941 505

Totaal van de activa

Eigen vermogen

10420477
8 321 325

Voorzieningen
Schulden

Totaal van de passiva

2099152
10420477

RESULTATENREKENINGOVER HET DIENSTJAAR2018

Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar

938 479
34 143
972 622

ARTIKEL 2: OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7 december 1998
houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en politiecollege.

Beleid
Korpschef
Zonaal veiligheidsplan2020-2025- Subjectieve criteria - Rangschikkingveiligheidsfenomenendoor Politieraad
006

Standpuntbepaling

De politieraad neemt kennis van de vraag voor de rangschikking van de veiligheidsfenomenen. De resultaten
worden voorgelegd aan de zonale veiligheidsraadvan 28jun 2019. Elk politieraadslid bezorgtten laatste op 21
jun 2019 zijn ingevuld document aan de zonesecretaris.

PR 12 juni 2019

4 van 15

De politieraad vraagt zich afwie de fenomenen opstelt. 1 CP Dirk Van Peergeeft aan dat het nationaal
veiligheidsplan prioriteiten vastlegt, evenals de zonale veiligheidsraad.
De politieraad merkt op dat verkeersinbreuken ontbreekt (parkeren, veiligheid, sanctionering,... ). In hetzonaal
veiligheidsplanvan de politiezone is verkeersonveiligheid opgenomen. De burgemeester van Vorselaarbeaamt
dat dit een beperkte lijst is maar dat deze gebruikt wordt om de verschillende barometers te voeden waarbij men
een benchmark kan doen tussen de verschillende politiezones. Hierbij is het belangrijkdat er eenzelfde

terminologiewordtgehanteerd. Eénvan zeven basisfunctionaliteitenisverkeer. Er komen uiteraard ook nog
andereelementen aan bod. Iedereen is vrij om zelfsuggestieste doen.
De politieraad wil weten of de beslissingsmatrix de prioriteiten bepaalt voor interventie. De voorzitter zegt dat
deze wordt opgemaakt op basis van de bevraging van de verschillende partners voor het zonaal veiligheidsplan.
Hierdoor kan men dit lokaal verankeren.

De politieraad vraagt of het parket in de zonale veiligheidsraad haar mening directief oplegt. De burgemeester
van Vorselaarontkent dit en verwijst naarhet voorstel van GAS4 om te depenaliseren waarbij het bestuur
besliste om hier niet in mee te gaan. Er is een zeer goede samenwerking met het parket o. a. in het project drugs
waarbij samen beslist werd om niet de klassieke juridische weg te bewandelen (repressie, handhaving) maar om
voor hulpverlening te kiezen. De afdelingsprocureur heeft of op dit domein zeer constructief samengewerkt. De
voorzitter vult aan dat ook de preventiedienst van de stad Herentals deel uitmaakt van de zonale veiligheidsraad.
De politieraad is blij om te horen dat dit een goed fomm is.
007
Beleid
Verbeterplan na reorganisatie

Korpschef

Stand van zaken

Devoorzitterwil graagde politieraad informerenover dit intensieftrajectwaarbijhet doel is om de organisatie
voldoende performant te maken en te komen tot een efficiënteredienstverlening. In 2018werd er al heel wat
bijgestuurd. Het politiecollege wil dit tijdens de nieuwe legislatuur graag ten gronde bekijken om na te gaan of de
doelstellingen worden bereikt en om tegemoet te komen aan de tevredenheid van de medewerkers. Mogelijk zijn
er herstelmaatregelen nodig. De vorige politieraad maakte zekerdejuiste keuzes.
1CP Dirk Van Peer geeft een toelichting bij de stand van zaken van het verbeterplan na de reorganisatie aan de
hand van een presentatie die bij het verslag wordt gevoegd.

De politieraad vraagt waarom men spreekt over een 'top 10 van veelplegers' in de gebiedsgebonden
samenwerking. 1CP Dirk Van Peer geeft aan dat deze top 10 geen doel op zich is. Er is een onderscheid tussen

criminele en overlastveroorzakende veelplegers. Het is belangrijkom deze op te volgen, vooral wanneerze
herhaaldelijk feiten plegen. De zonale veiligheidsraad bespreekt deze telkens tijdens haar overleg. De
burgemeester van Vorselaar stelt dat dit een engagement is van het parket. Om frustraties binnen de gemeentes
en de politie te vermijden, werd beslist om veelplegers aan te pakken. Erwerd een soort van 'mengpaneel'
ingevoerd waarbij bepaald wordt wie wat wanneer doet bv. bij overlast. Dit resulteert in een efficiënte aanpak.
De politieraad vraagt of er mee toelichting kan gegeven worden bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek
WES-P.

De voorzitter zegtdat de resultaten nietgunstig zijn maar geeft aan dat dit in onderzoek is. Er is een duidelijke
ontevredenheid en het politiecollege voerde al verschillende individuele gesprekken. In 2018werd er al een
eerste herstelplan uitgevoerd; een tweedezal in 2019 volgen.
1CP DirkVan Peervult aan dat de oorzaak mogelijkook te wijten is aan de beschikbarecapaciteitdie daalde in
vergelijking met het vorige medewerkerstevredenheidsonderzoek. Erzijn heel wat langdurigezieken. Bovendien
kunnen we niet meer rekenen op gedetacheerde personeelsleden van de Federale Politie. Dit betekent dat de
medewerkers zelf de onbeschikbaarheden moeten opvangen.
008
Beleid
Korpschef
Verlenen van delegaties, voor een periode van 1/6/2019 tot en met 31/12/2024 aan het politiecollege om
binnen de perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst en aan de korpschefom binnen de
perken van de begrotingskredieten van de gewone dienst tot een maximum van 5 500 excl. BTW(*) voor
werken, leveringen en diensten de lastvoorwaarden te bepalen en de opdrachten te gunnen

Goedkeuring
Rechtsgrond

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, inzonderheid artikel 33;

Gelet op de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken (... );
Gelet op het Bericht van 17 januari 2018 over de mededeling van statistische gegevens omtrent de
overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde lager is dan de drempels voor de Europese bekendmaking.
Motivering

Overwegende dat in principe de politieraad bevoegd is om met betrekking tot overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te
bepalen;

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om binnen de perken
van de begrotingskredieten van de gewone dienst, voor aanneming van werken, leveringen en diensten,
bepaalde bevoegdheden van de politieraad over te dragen aan het politiecollege voor een periode van 1 juni
2019 tot en met 31 december 2024;

Overwegendedat bij de overdrachtvan de bevoegdheidvan de politieraadaan het politiecollege de verplichting
tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing is.

Overwegende dat het voor een soepele en efficiënte werking van de politiezone vereist is om binnen de perken
van de begrotingskredieten van de gewone dienst, begrensd tot het bedrag van 5 500 excl. BTW voor

opdrachtendie vastgesteldworden met eenvoudigaangenomenfactuur, bepaaldebevoegdhedenvan de
politieraad overte dragen aande korpschefofeen anderpersoneelslidvan de politiezonevooreen periodevan
juni 2019tot en met 31 december 2024;
Overwegende dat bij de overdracht van deze bevoegdheid van de politieraad aan de korpschef of een ander
personeelslid van de politiezone, deze laatste de bevoegdheid van het politiecollege overneemt.

Overwegendedat bij de overdrachtvan de bevoegdheidvan de politieraadaande korpschefofeen ander
personeelslid van de politiezone de verplichting tot kennisgeving aan de politieraad niet van toepassing is.
Beslissing

De aanwezigestemgerechtigdeleden van het politiecollege besluiten in volgendeartikelen, met eenparigheidvan
stemmen.

Artikel 1

Bevoegdheidsdelegatiete verlenen aan het politiecollege om met betrekkingtot overheidsopdrachten
voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te leggen en de wijze van gunning te

bepalen,voorzover het politiecollege optreedt binnen de budgetten voorzien in de goedgekeurdegewone
begroting.
Artikel 2

Bevoegdheidsdelegatie te verlenen aan de korpschef of een ander personeelslid van de politiezone om
met betrekking tot overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lastvoorwaarden vast te

leggen en de wijzevan gunningte bepalen,voorzover het politiecollege optreedtbinnende budgetten
voorzien in de goedgekeurde gewone begroting en begrensd tot het bedrag van 5 500 excl. BTW voor
opdrachten die vastgesteld worden met eenvoudig aangenomen factuur.
Artikel 3

Deze beslissing heeft uitwerking op de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2024.
Artikel 4
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit wordt in het kader van artikel 86, 1° WGP, in het

kader van het algemeen administratief toezicht aan de gouverneur bezorgd, alsook aan de bijzonder
rekenplichtige van de politiezone.
009
Beleid
Aanstelling volmachtdrager IOK

Korpschef

Goedkeuring
Rechtsgrond
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur (DLB).
Gelet op de statuten van IOK.

Gelet op artikel 432 van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) dat de samenstelling en samenroeping van
de algemene vergadering reglementeert.
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Overwegende dat conform de decretale en statutaire bepalingen elke vennoot bij IOK recht heeft op één
volmachtdrager op de algemene vergadering.
Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen, met 1 onthouding.
Artikel l :

Axana Ceulemans wordt gemandateerd als volmachtdrager in de algemene vergadering van IOK
gedurende de huidige legislatuur.
Artikel 2 :

Andreas Huyskenswordt gemandateerdals plaatsvervangendvolmachtdragerin de algemene
vergadering van IOK gedurende de huidige legislatuur.
010
Beleid
Agenda algemene vergadering IOK - 27 juni 2019

Korpschef

Goedkeuring
Rechtsgrond
.

Gelet op het decreet van het lokaal bestuur;

.

Gelet op de statuten van IOK;

Stukken uit het dossier
Brief IOK van 6 mei 2019

Motivering

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 27 juni 2019 volgende agendapunten bevat:
1.

Statutenwijziging

2.

toelichtende nota werd overgemaakt aan de deelnemers.
Aanstelling commissaris-revisor
Voorgesteld wordt om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na

Het ontwerp van statutenwijziging wordt ter goedkeuring voorgelegd. Een uitgebreide

onderhandelingsprocedurezondervoorafgaandebekendmaking met als voorwerp de
3.

aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris.
Code van goed bestuur

Artikel 434 Decreet Lokaal Bestuurvoorzietdat de algemene vergadering een code van goed
bestuur vaststelt.

De raad van bestuur legt de bijgevoegde ontwerpcode van goed bestuur ter goedkeuring voor
4.

Varia

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota van 6 mei 2019 ter
voorbereiding van de algemene vergadenng IOK van 27 juni 2019;

Overwegendedat de raad kennis neemtvan het voorstel van statutenwijzigingen de toelichtende nota hierover,
die via aparte e-mail en zendingwerden overgemaakt:
Overwegende dat de raad kennis neemt van het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, aangeduid na
onderhandelingsprocedurezondervoorafgaandebekendmakingmet als voorwerp de aanstellingvan een
bedrijfsrevisor als commissaris, te benoemen als commissaris;

Overwegendedatde raad kennis neemt van het voorstel van code van goed bestuur;
Overwegendedatde raad zich na kennisname aansluit bij de voorstellen inzake de statutenwijziging, inzakede
benoeming van de commissaris en inzake het voorstel van code van goed bestuur;
Besluit
Artikel 1

De raad hecht artikelsgewijs goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijziging.
Artikel 2

De raad hecht goedkeuring aan het voorstel om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te benoemen als
commissaris van IOK.

Artikel 3

De raad hecht goedkeuring aan het voorstel van code van goed bestuur
Artikel 4
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Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene vergadering.
011

Beleid

_Korpschef

Addendum huurcontract Mondelez
Kennisname

De voorzitter verwijst naar de toelichting van de architect van FVWW tijdens het begin van de zitting waarbij er
een nieuwe invulling werd gegeven aan de casco-ruimte op de site Molenvest.

Op basishiervanhaddendevoorzitteren de korpschefeen overleg met Mondelezom destartdatum van het
contract te bespreken. Mondelezstelde een addendumop.
De politieraad vraagt of de huur al loopt. De voorzitter bevestigt dit. Mondelez had de huurinkomsten reeds

gebudgetteerden is bereid om de periodedatwe het gebouwnu nog nietgebruikengratiste verlengen met 6
maanden. De initiële startdatum voor het huren van de locatie blijft wel behouden. Dit betekent in principe een
nul-operatie.

De politieraadvraagtwanneerdewerken bij Mondelezstarten. Devoorzitterzegtdatdeze in het najaargepland
zijn.

012

Interne Zaken

Mensen & Middelen

Raamovereenkomst Procurement 2016 R3 223 - aankoop en onderhoud van 2 draagbareelektronische
ademanalysetoestellen en 4 ademtesttoestellen. Gunning
Goedkeuring
Rechtsgrond
.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

.

Gelet op dewetvan 17juni 2013 betreffendede motivering, de informatieen de rechtsmiddeleninzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voorwerken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;

.

Gelet op dewetvan 17juni 2016 inzakeoverheidsopdrachten,inzonderheidartikel 42, § 1, 1° a (limiet van

.

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

144.000,00 excl. btw niet bereikt);
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°;

.

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, artikel 11.

Stukken uit het dossier

.

Meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor een duur van 4 jaar voor de aankoop en het onderhoud
van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen ten voordele van de geïntegreerde
politie - Procurement 2016 R3 223

.

Prijzentabel wijzigingsclausule nr. 3

.

Offerte Drager Safety Belgium NV

Motivering

Om de verkeersonveiligheid in onze politiezone te verzekeren is het belangrijk om te blijven investeren in de

nieuwsteapparatuurdieons hierbijkan helpen.Wezijn in het bezitvan apparatuurom alcoholcontroles te doen.
Onze 4 ademanalysetoestellen en 8 ademtesttoestellen werden aangekocht in 2006 en 2008 en zijn aan
vervanging toe.

Wij wensen over te gaan tot een gefaseerde aankoop (2 fases) van deze apparatuur, nl. 2 ademanalysetoestellen
en 4 ademtesttoestellen. Op 13juni 2018 besliste de politieraad om een eerste fase aan te kopen.

Overwegendedatonze politiezonekan intekenenop de meerjarige raamovereenkomstvan de FederalePolitie
voor de aankoop en het onderhoud van draagbare elektronische ademanalysetoestellen en ademtesttoestellen
ten voordele van de geïntegreerde politie - Procurement 2016 R3 223.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 18 264, 95 incl. 21% btw voor levering van:
.

Post 1 - 2 ademanalysetoestellen

.

Post 2b- 4 ademtesttoestellen met laadstation

.

Post 4 - 1000 mondstukken
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.

Post 5-5 rollen printpapier

.

Post 6 - füll-omnium onderhouds-en herstellingscontractvoor 2 ademanalysetoestellen

.

Post 7 - full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor 4 ademtesttoestellen

Overwegendedat voorgesteld wordt in te tekenen op de raamovereenkomstvan de Federale Politie Procurement 2016 R3 223 die werd gegund aan DragerSafety Belgium NV, Heide 10, 1780Wemmel.
Overwegendedat de uitgavevoor dezeopdrachtvoorzien is in het budgetvan 2019, op artikel 330/01/744/51 van
de buitengewone dienst.
Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen, met eenparigheid van
stemmen:

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de raamovereenkomst van de Federale Politie voor de

aankoop en het onderhoudvan draagbareelektronische ademanalysetoestellen en
ademtesttoestellen ten voordele van de geïntegreerde politie - Procurement 2016 R3 223, die
werd gegund aan Drager Safety Belgium NV, Heide 10, 1780 Wemmel.

Artikel 2: De raming voor deze aankoop en onderhoud bedraagt 18 264,95 incl. 21% btw:
Post 1 - 2 ademanalysetoestellen
Post 2b -4 ademtesttoestellen met laadstation
Post 4 -1000 mondstukken

Post 5-5 rollen printpapier

Post 6 -full-omnium onderhouds-en herstellingscontract voor 2
ademanalysetoestellen
Post 7 - full-omnium onderhouds- en herstellingscontract voor 4
ademtesttoestellen

Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budgetvan 2019, op artikel 330/01/744/51 van
de buitengewone dienst.

Artikel 4: Dit besluit is onderworpen aan afdeling4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7
december 1998 houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en het
politiecollege.

013
Interne Zaken
Vernieuwing camera-infrastructuur

Mensen & Middelen

Goedkeuring
Rechtsgrond
.

.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op de wet van 17juni 2013 betreffende de motivering, de informatieen de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voorwerken, leveringen en diensten en concessies, en latere
wijzigingen;

.

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42, § 1, 1° a (limiet van
144.000,00 excl. btw niet bereikt);

.

Gelet op het koninklijk besluit van 14januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

.

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachtenklassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1 °;

.

Gelet op de wet van 7 december 1998tot organisatievan een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus, artikel 11;

.

Gelet op het besluit van de politieraadvan 14juni 2017 houdendede goedkeuringvan de IOK
samenwerkingsovereenkomstgroepsaankopen;

Stukken uit het dossier

.

IOK - 011818_gunningsbestek_REV 17-10-17-raamcontract inzake het leveren en plaatsen van

bewakingscamera'sin opdrachtvan diverse lokale besturen, onder de vorm van een groepsaankoop- Tein
Technology NV, Weldoenersplein 7, 1030 Brussel
.

Offerte Tein Technology
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Motivering

Momenteel zijn er camera's In gebruik op het hoofdcommissariaat die in 2008 (cellen) en in 2010 (onthaal)
werden aangekocht. Wij ondervinden echter ernstige problemen bij het bewaren van de beelden en het is
dringend aangewezen om deze te vervangen op dat wij opnieuw over een betrouwbare camera-infrastructuur
beschikken.

De camera's van de beelden kunnen enkel nog beelden doorsturen wanneerzijn continu opnemen en dus ook
wanneerde cellen niet bezetzijn. Ditvraagt heel veel opslagcapaciteitdie niet voorzien is. Hierdoorkunnen wij
de beelden maareen 4-tal dagen bewaren i. p.v. 30 dagen watwettelijktoegelaten is.
Het huidigesysteem is onstabiel en weinig performant. De kwaliteitvan de beelden is ook niet zoals moderne
gelijkaardigecamera's de dag van vandaag kunnen bieden. Hetvlot kunnen bewarenen opvragen van beelden is
belangrijk:

.

omdat de camerabeeldende vaststellingen in de PV's kunnen staven bij incidenten;

.

voor de veiligheid van de opgesloten personen, de vaststellers en de terugroepbare plantons.

De nieuwe camera'sen de opname-infrastructuurkunnen zowel in de tijdelijke site bij Mondelezals in het
gerenoveerde hoofdcommissariaat volledig gerecupereerd en geïntegreerd worden.

Overwegendedat onze politiezone kan intekenen op het raamcontract van IOK- 011818voor het leveren en
plaatsen van bewakingscamera'sin opdracht van diverse lokale besturen, onder de vorm van een
groepsaankoop dat werd toegewezen aan Tein Technology NV, Weldoenersplein 7, 1030 Brussel.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt voor:

.

de investering geraamd op 17213, 71 incl. 21% btw voor levering van 7 camera's van 6 megapixel (3 x
Type 1 indoormodellen voor gangen en 4 x Type 2 outdoormodellen die robuusteren vandaalbestendig
zijn voor de cellen) van Hikvisionen een recorder Milestone Husky X2;
hetjaarlijks onderhoudscontractgeraamd op 2 766,74 (helpdesk + preventief onderhoudaan centrale
configuratie& onderhoud per geïnstalleerde camera).

.

Overwegende dat voorgesteld wordt in te tekenen op het raamcontract van IOK - 011818 voor het leveren en
plaatsen van bewakingscamera'sin opdracht van diverse lokale besturen, onder de vorm van een
groepsaankoop dat werd toegewezen aan Tein Technology NV, Weldoenersplein 7, 1030 Brussel.

Overwegendedatde uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budgetvan 2019:
.

op artikel 330/723/51 van de buitengewone dienst voor de investering;

.

op artikel 330/123/13 van de gewone dienst voor het onderhoudscontract.

Beslissing

De aanwezigestemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen, met eenparigheidvan
stemmen:

Artikel 1:
Goedkeuringwordtverleend aan het raamcontractvan IOK-011818voor het leveren en plaatsen van
bewakingscamera'sin opdracht van diverse lokale besturen, onder de vorm van een groepsaankoop die
werd toegewezen aan Tein Technology NV, Weldoenersplein 7, 1030 Bmssel.
Artikel 2:
De raming voor deze aankoop en onderhoud bedraagt:

.

voor de investering 17 213,71 incl. 21% btw voor levering van 7 camera's van 6 megapixel (3 x
Type 1 indoormodellen voor gangen en 4 x Type 2 outdoormodellen die robuuster en

vandaalbestendigzijn voor de cellen) van Hikvision en een recorder Milestone HuskyX2;
.

voor het jaarlijks onderhoudscontract 2 766, 74 (helpdesk + preventief onderhoud aan centrale
configuratie & onderhoud per geïnstalleerde camera).

Artikel 3:
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2019:

.

op artikel 330/723/51 van de buitengewone dienstvoor de investering;

.

op artikel 330/123/13 van de gewone dienst voor het onderhoudscontract.

Artikel 4:
Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7 december 1998

houdende het toezicht op de beslissingenvan de politieraad en het politiecollege.
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014

Interne Zaken

Mensen & Middelen

Vacantverklaring. Operationeel kader. 1 functie hoofdinspecteur
Goedkeuring

Rechtsgrond

Wetvan 7 december 1998 tot organisatievan een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Wet van 27 december2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten ("de mozaïekwet").

Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de
politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen.
Ministeriële omzendbrief van GP115 aangaande de wijze van aanwerving van de personeelsleden van de
geïntegreerde politie via de principes van de mobiliteit.
Ministeriële omzendbrief GPI 15bis betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde

politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale overheden in de politiezones.
MinisteriëleomzendbriefPLP 10 inzakede organisatie-en werkingsnormen van de lokale politie.
Besluit van de politieraad van 14 november 2001 betreffende de goedgekeurdeformatie.
Besluit van de politieraad van 13 december2006 betreffende de goedgekeurdeformatie.
Ministeriële omzendbrief GPI 85 van 22 februari 2016 betreffende het eindeloopbaanregime voor de

personeelsleden van het operationeel kadervan de geïntegreerde politie.
Besluit van de politieraad van 14 december2016 betreffende het organiek kader.
Besluit van de politieraadvan 14 maart 2018 betreffende de wijzigingvan het organiek kader
Stukken uit het dossier

Aanvraag NAVAPvan Eerste HoofdinspecteurBart Van Laerdd. 7 mei 2019.
Motivering

1.

Noodzaak. Door de voorziene NAVAP van eerste hoofdinspecteur Bart Van Laer vanaf 1 oktober 2019
komt er 1 functie van hoofdinspecteur vacant. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen,

is het noodzakelijkom het operationeel kadervan het korps op peil te houden en deze plaats tijdig op te
vullen.

2.

Mobiliteit. Zoals voorzien in de omzendbrief GPI 15 worden de vacante plaatsen bij de eerstvolgende

mobiliteitscyclus ingevuld. Dit is mobiliteitscyclus 2019-03. Indien er geen kandidaten zijn, zal de
vacature in de daaropvolgende cycli gepubliceerd worden.

3. Kredieten. De politieraad verzoekt de bijzondere rekenplichtige in de begroting voldoende kredieten te
voorzien.

Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen, met eenparigheid van
stemmen.

Artikel 3 : VACANTVERKLARING

De politieraad verklaart 1 functie van hoofdinspecteurvacant.
Artikel 4 : UITVOERING

Het politiecollege is belast met de uitvoering.
Artikel 5 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7 december 1998
houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en politiecollege.
015
Interne Zaken
Vacantverklaring. Operationeel kader. 3 functies inspecteur

Mensen & Middelen

Goedkeuring
Rechtsgrond

PR12juni2019

12 van 15

Wet van 7 december 1998tot organisatievan een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Wetvan 27 december2000 houdendediverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten ("de mozaïekwet").

Koninklijkbesluit van 30 maart2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
Koninklijk besluit van 26 maart 2005 tot regeling van de structurele detacheringen van personeelsleden van de

politiediensten en van soortgelijke toestanden en tot invoering van verschillende maatregelen.
Ministeriële omzendbrief van GPI 15 aangaande de wijze van aanwerving van de personeelsleden van de
geïntegreerde politie via de principes van de mobiliteit.

MinisteriëleomzendbriefGPI 15bis betreffende de toepassingvan de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoevevan de lokale overheden in de politiezones.
Ministeriële omzendbrief PLP 10 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale politie.
Besluit van de politieraad van 14 november 2001 betreffende de goedgekeurde formatie.
Besluit van de politieraad van 13 december 2006 betreffende de goedgekeurde formatie.
Ministeriële omzendbrief GPI 85 van 22 februari 2016 betreffende het eindeloopbaanregime voor de
personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.
Besluit van de politieraad van 14 december 2016 betreffende het organiek kader.
Besluit van de politieraad van 14 maart 2018 betreffende de wijziging van het organiek kader
Stukken uit het dossier
.

Aanvraag NAVAP van Eerste Inspecteur Koen Suetens dd. 21 mei 2019.

.

Ontslagbrief Eerste Inspecteur Bert Van Hoof dd. 29 mei 2019.

.

Aanvraag NAVAP van Eerste Inspecteur Karel Vanden Driessche dd. 6 juni 2019.

Motivering

1. Noodzaak.Doorde voorziene NAVAPvan eerste inspecteur Koen Suetensvanaf 1 augustus 2019 en
van eerste inspecteur Karel Vanden Driessche vanaf 1 oktober 201 9 en het ontslag vanaf 1 juli 2019 van
eerste inspecteur Bert Van Hoof komen 3 functies van inspecteur vacant. Om de continuïteit van de
dienstverlening te waarborgen, is het noodzakelijk om het operationeel kader van het korps op peil te
houden en deze plaatsen tijdig op te vullen.

2. Mobiliteit. Zoals voorzien in de omzendbriefGPI 15 worden de vacante plaatsen bij de eerstvolgende
mobiliteitscyclus ingevuld. Dit is mobiliteitscyclus 2019-03. Indien er geen kandidaten zijn, zal de
vacature in de daaropvolgende cycli gepubliceerd worden.

3. Kredieten. De politieraadverzoekt de bijzondere rekenplichtige in de begroting voldoende kredieten te
voorzien.

Beslissing

De aanwezigestemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen, met eenparigheidvan
stemmen.

Artikel l : VACANTVERKLARING

De politieraad verklaart 3 functies van inspecteur vacant.
Artikel 2 : UITVOERING

Het politiecollege is belast met de uitvoering.
Artikel 3 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel van de wet van 7 december 1998

houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en politiecollege.
016

Interne Zaken

Mensen & Middelen

Vacantverklaring. Contractuele CALog functie. 1 assistent verkeer
Goedkeuring
Rechtsgrond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.
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Wetvan 26 april 2002 houdende de essentiëleelementen van het statuut van de personeelsleden van de
politiediensten.

MinisteriëleomzendbriefGPI 15quatervan 29 januari 2003 houdendeverduidelijkingen inzakede toepassing van
de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie,
gestructureerd op twee niveaus.

Wet van 6 december2005 betreffende de opmaak en financieringvan actieplannen inzakeverkeersveiligheid,
B. S" 21 december 2005.

Koninklijkbesluit van 19 december2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake
verkeersveiligheid, B. S., 21 december 2005.

MinisteriëleomzendbriefPLP 10 inzake de organisatie-en werkingsnormen van de lokale politie.
Besluit van de politieraadvan 14 november 2001 betreffendede goedgekeurdeformatie gewijzigddoor de
besluiten van de politieraad van 13 december 2006 en 14 maart 2007.

Besluit van de politieraad van 11 juni 2014 betreffende de wijzigingvan het organiek kaderCalog.
Besluit van de politieraad van 11 oktober 2017 betreffende de delegatie van aanwervingen benoeming aan het
politiecollege.

Besluit van de politieraad van 14 maart 2018 betreffende de wijzigingvan het organiek kader.
Besluit van de politieraad van 20 maart 2019 betreffendede delegatie van aanwervingen benoeming aan het
politiecollege.
Stukken uit het dossier

Ontslag CNT Ingrid De Paepe dd. 18/06/2018
Motivering

Noodzaak.Voor de continuïteit van de werking van het verkeerseducatief centrum (VEC) is het noodzakelijk dat
de consulent verkeer vervangen wordt. In het kadervan de optimalisatie van de politiezone wordt geopteerd voor
een vervanging door een functie van assistent, niveau C. De assistent zal naast taken in het VEC ook
ondersteuning bieden aan het team verkeer.

Functieprofiel. Een taakomschrijving voor dezefunctie is beschreven in het functieprofiel assistent verkeerHet betreft een voltijds ambt met volgende taken:
verwerken van inkomende en uitgaande briefwisseling;
beantwoorden, opmaken en verzenden van brieven en mailverkeer;
beantwoorden (telefonisch, loket) van verzoeken om inlichtingen en allerhande aanvragen;
archiveren;

rapporten opstellen;
communiceren met interne en externe klanten;

levenslang leren (bv. bijscholen, opvolgen documentatie en richtlijnen, ...)
collega's ondersteunen;
vervangen van een collega indien hiertoe aangeduid;

polyvalente taken bv. vergaderzalen klaarzetten, ondersteuning van de dienst mensen & middelen en het
onthaal.
Specifieke taken

Deeltaak verkeerseducatiefcentrum (VEC)

pedagogische opdracht: geven van aangepaste verkeerslessen (theorie- en praktijklessen) aan diverse
doelgroepen (scholieren, senioren, gemachtigde opzichters, jeugdige verkeersovertreders, e. a. ) en afwerken
bijhorende administratie;

medeverantwoordelijkvoor de organisatie, planning en voortgang van werkzaamhedenen de resultaten van
het VEC;
kleine herstellingswerken aan bv. rollend materieel VEC, fietsbehendigheidsparcours, ...;
opvolgen en inventariseren uitleenmateriaal;
uitvoeren parketopdrachten (bv. jeugdige verkeersovertreders);

-

medeverantwoordelijk voor de bewaking van de kwantiteit, de kwaliteit en de juiste interne verdeling van de
geleverde diensten en werkzaamheden.

Deeltaak verkeer

plannen, uitlezen en verwerken van gegevens (bv. verkeersanalysetoestel);
logistieke verrichtingen;
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stockbeheer;

inventarisatie en opvolgen van uitleenmateriaal;
opvolgen en beheren abonnementen;
prijsoffertes, documentatie en inlichtingen opvragen;
back-up:
.

back office onthaal;

.

ANPR.

afhandeling PV verkeer;

opmaken van verkeersovertredingen van de onbemande camera's (zowel overtredingen snelheid, rood licht
als technische keuring voertuigen);
opmaken van snelheidsovertredingen van de bemande camera's;
kantschriften uitvoeren en verzenden.

Contractuele werving. De assistent wordt niet op statutaire basis aangeworven. Het betreft een externe werving
van een contractuele medewerker van het niveau C gefinancierd door tijdelijke en wisselende middelen. De

financiële middelen worden door de bijzondere rekenplichtige voorzien in de begroting.
Selectieprocedure. De selectie gebeurt door een plaatselijke selectiecommissie. Een eerste selectie gebeurt aan
de hand van een theoretische test, daarna een verkennend gesprek en een testing door het
Personeelsadviesbureau Goelen & Gaukema, Antwerpsesteenweg 49, 2350 Vosselaar. De laureaten van deze
testen worden uitgenodigd op een selectiegesprek.
Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van het politiecollege besluiten in volgende artikelen, met eenparigheid van
stemmen.
Artikel l : ONDERWERP

De politieraad verklaart 1 contractuele plaats voor de functie van assistent verkeer vacant.
Artikel 2 : SELECTIEPROCEDURE
De politieraad besluit om de selectie te laten gebeuren door een plaatselijke selectiecommissie. Een

eerste selectie gebeurt aan de handvan een theoretische test, daarnaeen verkennend gesprek en een
testing door het PersoneelsadviesbureauGoelen & Gaukema, Antwerpsesteenweg49, 2350 Vosselaaren
de laureaten van deze testen worden uitgenodigd op een selectiegesprek.
Artikel 3 : FINANCIERING

De politieraad beslist deze contractuele werving te financieren doortijdelijke en wisselende middelen uit
de verkeersveiligheidsovereenkomst. De politieraad verzoekt de bijzondere rekenplichtige om de nodige
financiële middelen te voorzien in de begroting.
Artikel 4 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel l van de wet van 7 december 1998

houdende het toezicht op de beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
Herentals, 12 juni 2019
De secretaris

De voorzitter

^
:spen
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