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OVERZICHTSLIJST NOTULEN POLITIERAAD POLITIEZONE 538 9 HAGELAND 
 

Zitting van 6 december 2017 
 
Aanwezig 
De voorzitter van het politiecollege – voorzitter : Vandenberg Hans 
De leden van het politiecollege – raadsleden : Reekmans Peter (vanaf punt 10), Vandijck Patrick, 
Beeken Rudi 
De raadsleden : VanmeenselRaf, Peeters Mia, Everaerts Johan, Claes Ingrid, Lassaut Rik, Nyns 
Jean-Pierre, Steenwegen Lowie, Holsbeeks Hilde, Willems Niels, Francen Paul, Devos Stefaan, 
MolluKristof, De Kerf Luc, Delimon Paul, Vande Gaer Marcel, Broos Filip  
De korpschef : Liboton Luc (uitgezonderd punten 8, 9 en 10) 
De secretaris : Appeltants Marion 
 
Verontschuldigd 
De leden van het politiecollege – raadsleden : Roggen Jo 
De raadsleden : Clinckx Gunther 
 
Openbare zitting 
 
1. Kennisname van de goedkeuring van de provinciegouverneur van de begrotingswijziging 
2017-01 
Brief van Ronny Van Herck – Attaché – Gouverneur – Provincie Vlaams-Brabant – Afdeling 
Federale Overheid / Algemene Zaken – Leuven van 13 november 2017. 

…U vindt hierbij een eensluidend verklaard afschrift van mijn besluit van 10 november 2017 
waarbij de begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst/buitengewone dienst)/2017 van de 
politiezone Hageland wordt goedgekeurd.… 

Besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 10 november 2017. 
…BESLUIT : 
Artikel 1 : De begrotingswijziging nr. 1 (gewone dienst/buitengewone dienst)/2017 van de 
politiezone Hageland wordt goedgekeurd.… 

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de provinciegouverneur van de 
begrotingswijziging 2017-01. 
 
2. Goedkeuring begroting 2018 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen (aangenomen met 86,33 voor). 
De begroting 2018 – gewone en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd. 
De begroting 2018 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) : 
 * gewone ontvangsten 5.531.535,00 
 * gewone uitgaven 5.549.186,00 
   
 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 
 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 
   
 Ontvangsten overboekingen (van reservefonds) 145.151,00 
 Uitgaven overboekingen (naar reservefonds + buitengewone dienst) 127.500,00 
   
 Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar 0,00 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar 0,00 
   
 Geraamd algemeen budgetresultaat gewone dienst 0,00 
   
 * buitengewone ontvangsten 7.500,00 
 * buitengewone uitgaven 135.000,00 
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 Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 
 Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 
   
 Ontvangsten overboekingen (van gewone dienst) 127.500,00 
 Uitgaven overboekingen 0,00 
   
 Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar 0,00 
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige dienstjaar 0,00 
   
 Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0,00 
   
3. Upgrade GSM-uitleestoestel (UFED) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunning : 
bekrachtiging politiecollegebeslissing  
Gelet op de dringende noodzaak aan een upgrade van het huidige UFED toestel dat gebruikt wordt 
om GSM's uit te lezen; 
Overwegende dat er dwingende spoed is, voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 16 oktober 2017 betreffende de upgrade 
van het GSM-uitleestoestel (UFED) :  
Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2017/030 en de raming voor de opdracht 
“Upgrade GSM-uitleestoestel (UFED)”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De 
raming bedraagt € 3.727,27 excl. btw of € 4.510,00 incl. 21% btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
Goedkeuring wordt verleend aan het gunningsvoorstel, opgesteld door de Dienst Personeel en 
Logistiek. 
Deze opdracht wordt gegund aan Cellebrite, Herzog-Heinrich-Strasse 20 te DE-80336 Munchen, 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 3.727,27 excl. btw of € 4.510,00 incl. btw. 
De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het dossier met nr. 
2017/030. 
De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het budget van 2017, op artikel 330/742-
53 van de buitengewone dienst. 
 
4. Ombouw interventiecombi's (3) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Overwegende dat er een ombouw dient te gebeuren van de nieuw aangekochte combi's; 
Dit punt wordt goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2017/033 en de raming voor de opdracht 
“Ombouw interventiecombi's (3)”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 74.380,17 excl. btw 
of € 90.000,01 incl. 21% btw. 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking. 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2017, op artikel 33001/743-98 van de 
buitengewone dienst. 
 
5. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 
Het verslag van de vergadering van 4 oktober 2017wordt goedgekeurd met unanimiteit van 
stemmen. 
 
Besloten zitting 
 
6. Niet aanstelling calogbediende technisch systeembeheerder 
De politieraad kan niet overgaan tot de aanstelling van een calogbediende – technisch 
systeembeheerder. 
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7. Aanstelling calogbediende administratief medewerker verkeer 
De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
19 stembriefjes worden uitgedeeld onder de 19 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 
18 geldig ingevulde stembriefjes worden opgehaald. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de bediende18 ja stemmen, 0 neen 
stemmen, 0 onthoudingen bekomt op de 19 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 
Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de bediende  aangesteld als 
calogbediende – administratief medewerker Verkeer in de zone 5389 Hageland. 
Het betreft een voltijdse statutaire betrekking bediende niveau C met loonschaal CC2.2. 
De vaststelling van deze arbeidsovereenkomst worden vastgesteld op 1 januari 2018. 
 
8. Aanstelling calogbediende administratief medewerker operationele steun/DPL 
De politieraad gaat over tot de geheime stemming; 
19 stembriefjes worden uitgedeeld onder de 19 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 
18 geldig ingevulde stembriefjes worden opgehaald. 
Gelet op de uitslag van de geheime stemming waaruit blijkt dat de bediende 18 ja stemmen, 0 neen 
stemmen, 0 onthoudingen bekomt op de 19 aanwezige en stemgerechtigde raadsleden. 
Op grond van de voormelde uitslag van de stemming wordt de bediende aangesteld als 
calogbediende – administratief medewerker operationele steun/DPL in de zone 5389 Hageland. 
Het betreft een voltijdse statutaire betrekking bediende niveau C met loonschaal CC1. 
De vaststelling van deze arbeidsovereenkomst worden vastgesteld op 1 januari 2018. 
 
9. Kennisname van het advies van de provinciegouverneur betreffende de hernieuwing van 
het mandaat van de korpschef 
De politieraad neemt kennis van het advies van de provinciegouverneur betreffende de hernieuwing 
van het mandaat van de korpschef. 
De brief zal aan het mandaatdossier worden toegevoegd. 
 
10. Kennisname van het advies van de procureur-generaal betreffende de hernieuwing van 
het mandaat van de korpschef 
De politieraad neemt kennis van het advies van de procureur-generaal, de advocaat-generaal dd. 
betreffende de hernieuwing van het mandaat van de korpschef. 
De brief zal aan het mandaatdossier worden toegevoegd. 


