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Openbare zitting
Architecten Wouter Willems en Jan de Ruyver van FVWWArchitecten vervoegen de zitting.
001

Secretariaat

Zonesecretaris

Verslag vergadering 14 maart 2018
Goedkeuring

De politieraad neemt kennis van het verslag en keurt dit goed.
002

Beleid

Korpschef

Toelichting definitief ontwerp kunstencampus / hoofdcommissariaat door architecten FVWW
Kennisname

Architect Wouter Willems geeft een toelichting bij het definitief ontwerp van het project
kunstencampus / hoofdcommissariaat. De presentatie wordt bij het verslag gevoegd.
De politieraad vraagt waarom er werd gekozen voor een open wachtruimte waarbij de bezoekers
zichtbaar zijn vanop de straat, Wat met de privacy van de bezoekers? De bezoekersruimte moet

niet aan de voorzijde liggen. Wat als een slachtoffer van intrafamiliaal geweld aangifte komt doen
en de nodige privacy wenst? Hoe kan men naar de eerste verdieping gaan? Wat is de verdeling van
oppervlakte kunstencampus vs. politie?
Architect Wouter Willems meldt dat het een openbaar gebouw betreft waarbij openheid belangrijk

is. In de verhoorlokalen kan de privacy wel gegarandeerd worden.
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De korpschef vult aan dat onze politiezone inderdaad koos voor openheid van het gebouw omdat
dit uitnodigend is om de mensen binnen te laten komen. Het huidige onthaal is niet toegankelijk en
uitnodigend doordat o. a. de zonnewering permanent beneden is. Het is belangrijk om de drempel
om bij de politie langs te komen zo laag mogelijk te houden. Bovendien is de scheiding van de

bezoekersstroom op vlak van veiligheid primordiaal wat ook bepalend is voor de inplanting.
Er komen heel wat bezoekers op afspraak wat het ook mogelijk maakt om hier vlot op in te spelen

en lange wachttijden te vermijden. De verhoren gaan in principe door in éénvan de twee
verhoorlokalen die aan de straatzijde zijn gelegen. In sommige gevallen zal een bezoeker begeleid
worden naar het andere gebouw. Wanneer men het onthaal binnenkomt in de accreditatieruimte, is
er links een klein verhoorlokaal waar eenvoudige aangiftes kunnen gebeuren. In dit geval komen
de bezoekers niet in de wachtruimte. De korpschef benadrukt dat niet elke bezoeker een

misdadiger is. De arrestanten worden via een aparte toegang binnen gebracht. De ervaring leert
ons dat er niet veel wachtenden in de wachtruimte zitten. In de toekomst zullen we met een

afsprakenagendawerken wat toelaat om alles beter te plannen en wachttijden te beperken. Deze
werkwijze wordt al in heel wat politiezones toegepast.
Slachtoffers van intrafamiliaai geweld zullen volgens de gangbare procedures van de politiezone zo
snel mogelijk opgevangen en begeleid worden door het team jeugd & gezin.
Bezoekers die naar de eerste verdieping moeten, zullen steeds afgehaald worden door een collega,

In het ontwerp is een goed evenwicht gezocht op vlak van openheid, functionaliteit, veiligheid,
comfort van de bezoekers en van de medewerkers. Het ontwerp werd meermaals besproken met
de personeelsleden.
De

politiezone

benut 2500 m2

oppervlakte

van de site en de

kunstencampus

7500 m2.

De politieraad geeft aan dat er inderdaad een consensus is onder het personeel omtrent de
openheid. De personeelsleden willen zich graag profileren als vriendelijke medewerkers.
Architecten Wouter Willems en Jan de Ruyver verlaten de zitting.

De politieraad vraagt hoeveel leerlingen de kunstencampus bezoeken. De voorzitter meldt dat de
tekenacademie 430 leerlingen heeft en de muziekacademie 750.
003

Bijzondere Rekenplichtige

Financiën

Rekening 2017

De bijzondere rekenplichtige geeft een toelichting bij de rekening 2017 en de meerjarenplanning.
De politieraad vraagt of het overschot van 400K een gezond cijfer is. Waarom worden de
werkingskosten niet jaarlijks verhoogd? Er wordt extra personeel aangeworven dus lijkt het logisch
om ook te werkingskosten te verhogen.

De bijzondere rekenplichtige stelt dat de politiezone de verhuiskosten naar Mondelez op basis van
dit overschot met eigen middelen kan financieren. Er worden jaarlijks iets meer uitgaven voorzien
om een zekere marge te hebben. Hij bevestigt dat we over een gezonde financiële
meerjarenplanning beschikken.

De bijzondere rekenplichtige verwijst naar de optimalisatieoetening van zuij waarin werd bepaald
om te besparen op de werkingskosten en een zuinig beleid te voeren. Het is mogelijk om binnen dit
bedrag te blijven.

De korpschefvult aan dat we door de digitaiisering al heel wat bespaard hebben en nog zullen
besparen in de werkingskosten. Hij verwijst naar kostenbesparende maatregelen en de investering
in duurzaam materiaal zonder dat dit het functioneren van het personeel in het gedrang brengt.
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).
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Ministeriële omzendbrief PLP 96/s ter vervanging van de omzendbrief PLP 9
van 18 juli 2001 houdende richtlijnen voor het opstellen van de beginbalans
van 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 55 van 8 december 2016 betreffende de
onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten
behoeve van de politiezone (B. S., 27 december 2016).

Besluit van de politieraad van 12 oktober 2016 houdende goedkeuring van
de begroting 2017.
Besluit van de politieraad van 8 maart 2017
betreffende de
Begrotingswijziging l (gewone dienst) en l (buitengewone dienst) - 2017.

Besluit van de politieraad van 11 oktober 2017
betreffende de
Begrotingswijziging 2 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) - 2017
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.
Beslissing

De aanwezigestemgerechtigde leden van de politieraad stellen vast in volgende
artikelen,

met 78, 56% stemmen voor, 0% stemmen tegen en 0% onthoudingen:
ARTIKEL l: ONDERWERP

De politieraad stelt de jaarrekening 2017 als volgt vast.

BEGROTINGSREKENINGOVER HET DIENSTJAAR

2017
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)

16 000 620, 81

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

13 032 317,76

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

2 968 303, 05
23 866, 32
2 992 169, 37

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

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone

838 476,73
509 914, 58
428 562, 15
177 932, 94

dienst)
Boekhoudkundig

resultaat

(buitengewone

606 495, 09

dienst)
BALANS PER 31 DECEMBER2017
Vaste activa
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Vlottende activa

Totaal van de activa
Eigen vermogen

5 088 977
9 478 428
7 254 071

Voorzieningen
Schulden
Totaal van de passiva

2 224 357

9 478 428

RESULTATENREKENINGOVER HET DIENSTJAAR

2017
Exploitatieresultaat
Uitzonderlijk resultaat
Resultaat van het dienstjaar

365 223
884 692
519 469

ARTIKEL 2 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van
titel I van de wet van 7 december 1998 houdende het toezicht op de

beslissingen van de politieraad en politiecollege.
004
Beleid
Korpschef
Toelichting evaluatie operationele reorganisatie & verbeterplan
Kennisname

De korpschef geeft een toelichting bij de evaluatie van de operationele reorganisatie en het
verbeterplan. De presentatie wordt bij het verslag gevoegd.

De politieraad vraagt wie de lokale veiligheidsbevraging organiseert, wie wordt bevraagd? Is dit
representatief? Hoeveel respondenten zijn er?

De korpschefzegt dat Binnenlandse Zaken dit organiseert voor de geïntegreerde politie. Een
onafhankelijk bureau werd hiervoor aangesteld. Onze politiezone besliste om hierop in te tekenen.
Voor onze politiezone werden enquêtes uitgestuurd. Het bureau zal voor onze zone een

representatief resultaat kunnen afleveren. De resultaten worden momenteel verwerkt en worden in
2019 verwacht.

XNoot: nazicht leert dat er 2 000 enquêtes werden uitgestuurd voor 68 570 inwoners (31/12/17)

om er minimum 500 ingevuld terug te krijgen. De standaardbevraging bedraagt l 400 enquêtes
voor minimum 350 ingevulde exemplaren. Het politiecollege besliste om budgettaire redenen de
enquête zonaal te organiseren en niet uitgesplitst per gemeente.
De voorzitter geeft aan dat eike gemeente een communicatie deed via haar infokanalen om de
burger te informeren over deze bevraging.

De politieraad is benieuwd naar de relatie pensioen en langdurige ziekte / burnouts? Is de
organisatie mogelijk een oorzaak voor deze hoge cijfers?
De korpschef meldt dat de effecten van de pensioenhervorming worden gemedicaliseerd. De

pensioenleeftijd werd opgetrokken en sommige medewerkers die net voor hun pensioen stonden,
hebben het hier moeilijk mee.

Soms is de oorzaak aanwijsbaar maar niet altijd. Wanneer deze werkgerelateerd is, kan dit
aangepakt worden. Wanneer deze zich in de privésfeer situeert, is dit vaak onmogelijk op te
lossen.

Een 5-tal langdurig zieken heüüen net moeilijk met de verandering die werd doorgevoerd soms
ondanks hun goede dienstrooster en beperkte invloed van verandering binnen de dienst waarin ze
zijn tewerkgesteld zijn.
De korpschef vat samen dat het belangrijk is om het ziekteverzuim op te volgen en te zorgen voor
werkbaar werk.

De korpschef peilde bij de andere korpschefs in de afdeling Turnhout en dit beeld is herkenbaar
Alle HR-verantwoordelijken zullen op zijn voorstel samenkomen om hierover te brainstormen.
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005

Mensen & Middelen
Interne Zaken
Buitendienststelling en overdracht kogelwerende vesten

Goedkeuring
Rechtsgrond :
Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 232.
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op twee niveaus.
Ministeriële omzendbrief van 13 september 2006 - GPI 51 betreffende de
behandeling van afgedankt politiematerieel. Richtlijnen en aanbevelingen, B. S.,

12 oktober 2006.
Motivering :

.

Krachtens artikel 11 WGP is de politieraad uitsluitend bevoegd om daden van
beschikking aangaande het patrimonium van de politiezone te stellen.

.

Er zijn 10 kogelwerende vesten vervallen die niet meer gebruikt mogen worden
binnen de politiezone. Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst

toonde interesse in de kogelwerende vesten als didactisch materiaal voor
pedagogische doeleinden.
.

Campus Vesta is na de overdracht

verantwoordelijk

voor de eventuele

vernietiging van de kogelwerende vesten volgens de vigerende wetgeving. Er
kan na de overdracht niets meer verhaald worden op de politiezone.
.

Er wordt geen kostprijs aangerekend voor de overdracht. Indien wij de
kogelwerende vesten voor vernietiging zouden overdragen aan de Federale
Politie zijn er kosten aan verbonden.

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

De politieraad beslist de 10 kogelwerende vesten buiten dienst te
stellen en over te dragen aan Campus Vesta, Oostmalsesteenweg 75,

2520 Ranst.
ARTIKEL 2 : KOSTPRIJS

De overdracht gebeurt om niet.
ARTIKEL 3 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel
I van de wet van 7 december 1998 houdende het toezicht op de
beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
Interne Zaken
006
Buitendienststelling logistiek en ICT materiaal

Mensen & Middelen

Goedkeuring
Rechtsgrond :
Nieuwe Gemeentewet.

Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 11 (WGP).
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Motivering :

Bevoegdheid. Krachtens artikel 11 WGP is de politieraad uitsluitend
bevoegd om daden van beschikking aangaande het patrimonium van de
politiezone te stelten.
Materiaal. Onze politiezone beschikt over volgend
materiaal dat defect is en niet meer gebruikt wordt.

ICT- en logistiek

Aantal

' Omschrijving

Fiets VEC
Telefooninstallatie PP Herenthout
Toetsenborden

PC scherm Philips
PC scherm Fujitsu Siemens
Laptop Fujitsu Siemens
Printer HP
Desktop PC
Telefoonhoorn

GSM TEC Mobile
Muis

Interne harde schijf
Externe harde schijf
Buitendienststelling.

Bovenvermeld materiaal wordt buiten dienst gesteld

en zal voor vernietiging overgebracht worden naar het containerpark te
Herentals.

Beslissing

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

De politieraad beslist het ICT- en logistiek materiaal, zoals hieronder
vermeld, buiten dienst te stellen en voor vernietiging over te brengen
naar het containerpark te Herentals.

Aantal

Omschrijving
Fiets VEC
Telefooninstallatie
Herenthout

pp

Toetsenborden

PC scherm Philips
PC scherm Fujitsu Siemens

Laptop Fujitsu Siemens
Printer HP
Desktop PC
Telefoonhoorn
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GSM TEC Mobile
Muis
Interne harde schijf
Externe harde schijf
ARTIKEL2 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van
titel I van de wet van 7 december 1998 houdende het toezicht op de
beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
007
Interne Zaken
Mensen & Middelen
Levering op basis van een leasing op lange termijn, met volledig onderhoud, van l politievoertuig
(AL78). Wijze van gunning en lastvoorwaarden

Goedkeuring
Rechtsgrond :
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

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, § l, 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°;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 11.
Stukken uit het dossier :

Bestek PZ5369/00/135/18
Motivering :

Overwegende dat het huidige contract van het wijkvoertuig van Herentals afloopt

op
15 januari 2019 en de levering en ombouw van een goed uitgerust voertuig enige
maanden duurt, is het aangewezen tijdig een nieuwe opdracht te starten om een
vlotte overgang te garanderen.

Overwegende dat in het kader van de opdracht "Levering op basis van een leasing
op lange termijn, met volledig onderhoud, van l politievoertuig (AL78)" een bestek
met nr. PZ5369/00/135/18werd opgesteld door Lokale Politie Neteland;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 28. 925, 62
exd. btw of 35. 000,00 ind. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van
2018, op artikel 330/127/12 van de gewone dienst.
Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen,
- met eenparigheid van stemmen:
Artikel l: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr.

PZ5369/00/135/18 en de raming voor de opdracht "Levering op basis
van een leasing op lange termijn/ met volledig onderhoud, van l

politievoertuig (AL78)", opgesteld door Lokale Politie Neteland. De
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lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 28. 925, 62 excl. btw of
35. 000, 00 incl. 21% btw.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3; De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op
artikel 330/127/12 van de gewone dienst.

Artikel 4: Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel
I van de wet van 7 december 1998 houdende het toezicht op de

beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
Mensen & Middelen
Interne Zaken
008
Levering op basis van een leasing op lange termijn, met volledig onderhoud, van l anoniem
politievoertuig (AL79). Wijze van gunning en lastvoorwaarden

Goedkeuring
Rechtsgrond :
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

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, § l, 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°;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 11.
Stukken uit het dossier :

Bestek PZ5369/00/134/18
Motivering :

Overwegende dat het huidige contract van het recherchevoertuig afloopt op 15
januari 2019 en de levering en ombouw van een goed uitgerust voertuig enige
maanden duurt, is het aangewezen tijdig een nieuwe opdracht te starten om een
vlotte overgang te garanderen.

Overwegende dat in het kader van de opdracht "Levering op basis van een leasing
op lange termijn, met volledig onderhoud, van l anoniem politievoertuig (AL79)" op
9 mei 2018 een bestek met nr. PZ5369/00/134/18 werd opgesteld door Lokale
Politie Neteland;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 37. 190,08
excl. btw of

45. 000, 00 ind. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van
2018, op artikel 330/127/12 van de gewone dienst.
Beslissing

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

Artikel l: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr.
PZ5369/00/134/18 van 9 mei 2018 en de raming voor de opdracht

"Levering op basis van een leasing op lange termijn, met volledig
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onderhoud, van l anoniem politievoertuig (AL79)", opgesteld door
Lokale Politie Neteland. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt

37. 190, 08 excl. btw of

45. 000, 00 incl. 21% btw.

Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op

artikel 330/127/12 van de gewone dienst.
Artikel 4: Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel

I van de wet van 7 december 1998 houdende het toezicht op de
beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
009

Mensen & Middelen

Interne Zaken

Aanpassing leasingcontracten D'Ieteren Lease

Goedkeuring
Rechtsgrond
R. 1. Artikelen 117, eerste lid, en 234, eerste lid van de Nieuwe Gemeentewet.

R.2. Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de Koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996.
R. 3. Artikel 11 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.
Motivering :
M. 1. Noodzaak. D'Ieteren Lease NV volgt de contracten van ons wagenpark
nauw op en stelt voor om volgende bestaande contracten aan te passen:
HUIDIG

NIEUW
Huur/mnd

Voertuig

1 EJM 589
1 GGE 497

Type
VW T5 combi
Skoda Octavia Combi

Duur

72
60

Einddatum

Huur/mnd

(incl. BTW)
20833
450, 43
30000
537,45

Km/jaar

3/02/2019
11/02/2019

Duur

Einddatum

84
72

Dit betekent een aanpassing van de maandelijkse

Km/jaar

3/02/2020
11/02/2020

17857
25000

huurprijs omdat de

voertuigen minder kilometers afleggen dan geraamd, Hierdoor besparen we
op de maandelijkse huurprijs.
Beslissing

De stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende artikelen,
met eenparigheid van stemmen.
ARTIKEL l: ONDERWERP

De politieraad beslist de looptijd van de leasingovereenkomst van
volgende voertuigen aan te passen zoals volgt:
NIEUW
Huur/mnd

Voertuig

1 EJM 589
1 GGE 497

Type
VW T5 combi
Skoda Octavia Combi

Duur

84
72

Einddatum

3/02/2020

11/02/2020

(incl. BTW)
17857
386, 78

Km/jaar

25000

423, 72

ARTIKEL 2: UrrvoERiNG

Het politiecollege is belast met de uitvoering van dit besluit.
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(incl. BTW)
386, 78|
423, 72)

ARTIKEL 3 ; OPENBAARHEID

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

OIO

Mensen & Middelen

Interne Zaken

Raamovereenkomst Procurement 2016 R3 223 - aankoop en onderhoud van 2 draagbare

elektronische ademanalysetoestellen en 4 ademtesttoestellen. Gunning
Goedkeuring
Rechtsgrond :
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

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, § l, 1° a (limiet van 144. 000, 00 exd. btw niet bereikt);
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°;
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 wijzigingsdausule 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 nieuwste apparatuur die ons hierbij kan helpen.
We zijn in het bezit van apparatuur om 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 van deze apparatuur, nl. 2
ademanalysetoestellen en 4 ademtesttoestellen in 2018 en de overige in 2019.
Overwegende dat onze politiezone kan intekenen op de meerjarige
raamovereenkomst van de Federale Politie 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
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

.
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Overwegende dat voorgesteld wordt in te tekenen op de raamovereenkomst van
de Federale Politie - Procurement 2016 R3 223 die werd gegund aan Drager
Safety Betgium NV, Heide 10, 1780 Wemmel.
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van
2018, op artikel 330/02/744/51 van de buitengewone dienst.
Beslissing :
De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende
artikelen,
met eenparigheid van stemmen:
Artikel l: Goedkeuring wordt verleend aan de raamovereenkomst van de

Federale Politie voor de aankoop en het onderhoud van draagbare
elektronische 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

.

Post 4 - 1000 mondstukken

.

Post 5-5 rollen printpapier

.

met laadstation

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 budget van 2018, op
artikel 330/02/744/51 van de buitengewone dienst.
Artikel 4: Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel
I van de wet van 7 december 1998 houdende het toezicht op de
beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
011

Interne Zaken

Mensen & Middelen

Levering en installatie van een WIFI-netwerk. Wijze van gunnen en lastvoorwaarden
Goedkeuring
Rechtsgrond :
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;

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, § l, 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°;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 11.
Stukken uit het dossier :

Bestek PZ5369/00/136/18
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Motivering :

PZ Neteland wil overgaan tot de volledige vernieuwing van het huidige WIFInetwerk.

Hiervoor zijn verschillende redenen:

.

Huidige access points zijn te zwak om een voldoende sterk
signaal te geven.

.

De capaciteit is ontoereikend voor het aantal toestellen dat
verbonden is.

.

Er is geen mechanisme beschikbaar voor het controleren van
toegangen.

.

Er is geen rapporteringstool over het gebruik van het
netwerk, probleemmeldingen, statistieken enz.
Er is geen firewall beschikbaar met uitgebreide security
mogelijkheden tegen cyber-attacks.
Overwegende dat in het kader van de opdracht "Levering en installatie van een
WIFI-netwerk"op 14 mei 2018 een bestek met nr. PZ5369/00/136/18 werd
opgesteld door Lokale Politie Neteland;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 33. 057, 85
excl. btw of

40. 000, 00 ind. 21% btw;

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;

Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van
2018, op artikel 330/742/53 van de buitengewone dienst en dat de financiering
gebeurt met eigen middelen.
Beslissing

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

Artikel l: Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr.
PZ5369/00/136/18van 14 mei 2018 en de raming voor de opdracht
"Levering en installatie van een WIFI-netwerk", opgesteld door Lokale
Politie Neteland. 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.
Artikel 2: Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Artikel 3: De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2018, op
artikel 330/742/53 van de buitengewone dienst.

Artikel 4: Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van titel
I van de wet van 7 december 1998 houdende het toezicht op de

beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
Mensen & Middelen
Interne Zaken
012
Calog. Vacantverklaring contractuele functie. Assistent onthaalmedewerker

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.

Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van
de personeelsleden van de politiediensten in het bijzonder art. 19 en 21
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.

Ministeriële omzendbriefGPI ISquater van 29 januari 2003 houdende
verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling
betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus.

.

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 gewijzigd door de besluiten van de politieraad van 13
december 2006 en 14 maart 2007.

.

Besluit van de politieraad van 11 juni 2014 betreffende de wijziging van het
organiek kader Calog.

.

Besluit van de politieraad van 14 december 2016 betreffende het organiek
kader.

.
.

Besluit van de politieraad van 14 maart 2018 betreffende wijziging van het
organiek kader.
Besluit van de politieraad van 14 maart 2018 betreffende de vacantverklaring
contractuele functie. Assistent onthaalmedewerker.

.

Besluit van het politiecollege van 18 mei 2018 betreffende de werving van l

contractuele deeltijdse assistent onthaalmedewerker.
Motivering
Noodzaak. Gelet op de langdurige afwezigheid van assistent Hildegard
Brands is het nodig om in een deeltijdse contractuele vervanging te voorzien.

Het zonaal onthaal wordt in de nabije toekomst anders georganiseerd
waardoor deze contractuele deeltijdse functie opportuun is voor de
kwaliteitsverbetering en de continuïteit van de dienst.
Functieprofiel. Een taakomschrijving voor deze functie is beschreven in het
functieprofiel assistent onthaalmedewerker.
Het betreft een voltijds ambt met volgende taken:
vriendelijke en professionele ontvangst van bezoekers (empathisch,
zorgzaam, rustig, vindingrijk, geïnteresseerd in de klant);
bezoekers informeren met aandacht voor de nodige discretie;

-

vriendelijk en professioneel beantwoorden van telefonische oproepen
(empathisch, zorgzaam, rustig, vindingrijk, geïnteresseerd in de klant);
verwerken van inkomende en uitgaande briefwisseling;
beheren van klassement;
levenslang leren;
polyvalente taken (o. a. administratieve ondersteuning).

Contractuele werving. De assistent wordt niet op statutaire basis

aangeworven. Het betreft een externe werving van een contractuele
medewerker van het niveau C op basis van een vervangingsovereenkomst,
De vervangingsovereenkomst wordt opgemaakt op basis van een deeltijds
contract dat loopt tot het moment dat de titularis van de functie haar taken
voltijds herneemt. De indiensttreding wordt bepaald in samenspraak met de

laureaat van de functie. De financiële middelen worden door de bijzondere
rekenplichtige voorzien in de begroting.
Selectieprocedure. De selectie van de kandidaten gebeurt aan de hand van

de werfreserve van de werving van l contractuele deeltijdse assistent
onthaalmedewerker goedgekeurd door het politiecollege op 18 mei 2018.
Deze selectie leverde 2 geschikte kandidaten op. Omwille van efficiëntie en
tijdwinst is het aangewezen om van deze werfreserve gebruik te maken.
Beslissing

De aanwezige stemgerechtigde leden van de politieraad besluiten in volgende
artikelen,

met eenparigheid van stemmen:
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Artikel l : VACANTE PLAATS

De politieraad verklaart l deeltijdse contractuele plaats voor de
functie van assistent onthaalmedewerker vacant.
Artikel 2 : SELECTIEPROCEDURE

De politieraad beslist dat de selectie van de kandidaten gebeurt aan de

hand van de werfreserve van de werving van l contractuele deeltijdse
assistent onthaalmedewerker goedgekeurd door het politiecollege op
18 mei 2018.
Artikel 3 : FINANCIERING

De politieraad verzoekt de bijzondere rekenplichtige om de nodige
financiële middelen te voorzien in de begroting.
Artikel 4 : UITVOERING

Het politiecollege is belast met de verdere uitvoering van dit besluit.
Artikel 5 : OPENBAARHEID

Dit besluit is onderworpen aan afdeling 4 en 5 van hoofdstuk V van
titel I van de wet van 7 december 1998 houdende het toezicht op de
beslissingen van de politieraad en het politiecollege.
Varia
De politieraad vraagt of er nieuws is omtrent de vergroting van politiezones waarover de bevoegde

minister sprak. Bedoeling zou zijn om op termijn het aantal politiezones te reduceren.
De voorzitter zegt dat dit nog af te wachten is. Wat is een ideale grootte? Groter is daarom niet
beter.
Alle burgemeesters van de politiezone kregen een tijd geleden bezoek van een professor die dit
onderzoekt.

Voor kleine politiezones zoals bv. Berlaar-Nijlen is er al een samenwerkingsmodel met Lier en
Heist-op-den-Berg voor interventies.

Onze poNtiezone deelt één GAS-ambtenaar met 4 politiezones. Cellencomplexen kunnen gedeeld
worden indien er behoefte is. De ICT-consulent delen we met de politiezone Geel-LaakdalMeerhout.

Het politiecollege is van mening dat de schaalgrootte van onze politiezone goed is. Mogelijk kan er
voor lokale problematieken meer samengewerkt worden waarbij we dit eventueel kunnen
opschalen naar ambtelijke samenwerking.

Herentals, 13 juni 2018
De secretaris

Sonja Van Espen
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