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OVERZICHTSLIJST POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 
 

Zitting van 26 februari 2020 

 

Aanwezig 

De voorzitter van het politiecollege – voorzitter : Hans Vandenberg 

De leden van het politiecollege – raadsleden : Jo Roggen, Peter Reekmans, Stefaan Devos, Rudi 

Beeken 

De raadsleden : Luc Janssens, Mia Peeters, Raf Vanmeensel, Rita Soetaerts, Bart Vlayen, Simon 

Vandermeulen, Paul Francen, Guy Vandebergh, Koen Veulemans, Patrick Vlayen, Gerry Caluwaerts, 

Alfons Lemmens, Annelore Wuyts 

De korpschef : Luc Liboton  

De secretaris : Marion Appeltants  

 

Verontschuldigd/afwezig  

De raadsleden : Birthe Lux, Katrien Ceuleers, Jessica Cobbaert, Tamara Vande Reyde 

 

 

Openbare zitting 

 

 

1. Berekening van het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 6 van 19 maart 2001 betreffende de berekeningswijze van het 

aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege; 

Overwegende dat sinds 1 januari 2005 de verdeling van de stemmen binnen het politiecollege moet 

worden herzien tijdens de eerste politieraad van elk jaar en deze zich moet baseren op de bijdrage van elk 

van de gemeenten zoals bepaald in de goedgekeurde zonale rekeningen; 

Overwegende dat de stemmenverdeling een weerspiegeling dient te zijn van de financiële bijdrage die 

elke gemeente reëel investeert ten gunste van de politiezone (vandaar de verwijzing naar de zonale 

rekeningen); 

Overwegende dat het stemmenaantal jaarlijks moet worden aangepast om rekening te houden met een 

eventuele wijziging in de financiële bijdrage van de verschillende gemeenten van een meergemeentezone; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017, van de gemeente Bekkevoort 432.191 euro 

bedraagt; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017, van de gemeente Geetbets  

414.198 euro bedraagt; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017 van de gemeente Glabbeek 357.106 euro 

bedraagt; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017, van de gemeente Kortenaken 492.220 euro 

bedraagt; 

Overwegende dat de gemeentelijke dotatie, jaarrekening 2017, van de gemeente Tielt-Winge 677.003 

euro bedraagt; 
 

Voorstel van beslissing  

Het stemgewicht in het politiecollege en de politieraad blijft, na berekening, ongewijzigd :  

Gemeente Bekkevoort Geetbets Glabbeek Kortenaken Tielt-Winge 

Stemgewicht burgemeesters 

in politiecollege 
18 17 15 21 29 

Aantal raadsleden (inclusief 

burgemeesters) 
4 4 3 5 6 

Stemgewicht 4,5 4,25 5 4,2 4,833333333 
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raadsleden/burgemeesters in 

politieraad 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

2. Onderhoudscontract camerabewakingssysteem : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Overwegende dat het camerabewakingssysteem in 2015 opgewaardeerd werd; 

Overwegende dat er regelmatig software updates dienen te gebeuren aan dit systeem; 

Overwegende dat er ook technische bijstand dient te zijn in geval van problemen; 

Overwegende dat al deze tussenkomsten duurder zouden uitkomen indien er geen onderhoudscontract is; 

Gelet op de noodzaak aan een onderhoudscontract (vanaf 2020 en volgende jaren) met de firma die het 

camerabewakingssysteem heeft geïnstalleerd; 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 18 december 2019 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Onderhoudscontract camerabewakingssysteem” tegen een initieel geraamd bedrag van 

jaarlijks € 1.519,00 incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2019/037 en de raming voor de opdracht 

“Onderhoudscontract camerabewakingssysteem”, opgesteld door de Dienst Personeel en Logistiek. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het dossier en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt jaarlijks € 1.255,52 excl. btw of 

€ 1.519,18 incl. 21% btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

3. Aankoop licenties in het kader van migratie van alle bestaande servers : goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunning : bekrachtiging politiecollegebeslissing 

Gelet op ons besluit d.d. 19 juni 2019 houdende gunning “Vervanging ISLP servers en citrix servers en 

aankoop BeSecure server”; 

Overwegende dat voor de installatie van deze servers diverse softwarelicenties noodzakelijk zijn; 

Overwegende dat deze aankoop tot op heden nog niet werd gegund; 

Overwegende dat er dwingende spoed is, voortvloeiend uit niet te voorziene omstandigheden, namelijk  

onvoorziene vervroegde activatie van tijdelijke gratis licenties waardoor deze op korte termijn zullen 

komen te vervallen; 

Overwegende dat bijgevolg de aankoop van de permanente licenties dringend is en nog dit jaar dient te 

worden gegund; 

Het politiecollege verzoekt de politieraad om de beslissing van het politiecollege van 30 december 2019 

te bekrachtigen; 
 

Voorstel van beslissing  

De politieraad bekrachtigt de politiecollegebeslissing van 30 december 2019 tot aankoop van licenties :  

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 

bekendmaking. 

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 30 december 2019, opgesteld 

door de Dienst Personeel en Logistiek. 

De opdracht “Aankoop licenties in het kader van migratie van alle bestaande servers” wordt gegund aan 

de economisch meest voordelige bieder (op basis van de prijs), zijnde Lizengo, Eiler str 3 te DE-51107 
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Cologne, tegen het nagerekende offertebedrag van € 14.084,01 excl. btw of € 17.041,65 incl. 21% btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

4. Aankoop water met toebehoren en huur van waterdispensers (2020-2023) : goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 27 januari 2020 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Aankoop water met toebehoren en huur van waterdispensers (2020-2023)” tegen een initieel 

geraamd bedrag van jaarlijks € 2.000,00 incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/039 en de raming voor de opdracht “Aankoop 

water met toebehoren en huur van waterdispensers (2020-2023)”, opgesteld door de Dienst Operationele 

Steun. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 

algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt jaarlijks € 1.652,89 excl. 

btw of € 2.000,00 incl. 21% btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

5. Onderhoud en aanpassingswerken HVAC installaties (ventilatie - verwarming - koeling) (2020-

2023) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 27 januari 2020 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Onderhoud en aanpassingswerken HVAC installaties (ventilatie - verwarming - koeling) 

(2020-2023)” tegen een initieel geraamd bedrag van jaarlijks € 3.000,00 incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/040 van 26 februari 2020 en de raming voor de 

opdracht “Onderhoud en aanpassingswerken HVAC installaties (ventilatie - verwarming - koeling) (2020-

2023)”, opgesteld door de Dienst Operationele Steun. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 

voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. 

De raming bedraagt jaarlijks € 2.480,00 excl. btw of € 3.000,80 incl. 21% btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

6. Jaarlijks onderhoud alarm- en veiligheidssystemen van het politiegebouw (2020-2023) : 

goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 27 januari 2020 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Jaarlijks onderhoud alarm- en veiligheidssystemen van het politiegebouw (2020-2023)” 

tegen een initieel geraamd bedrag van jaarlijks € 2.000,00 incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/042 en de raming voor de opdracht “Jaarlijks 

onderhoud alarm- en veiligheidssystemen van het politiegebouw (2020-2023)”, opgesteld door de Dienst 

Operationele Steun. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 

opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt jaarlijks 

€ 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 incl. 21% btw. 
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Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

7. Huren en ledigen van een rolcontainer voor restafval, PMD, papier en karton en voedingsafval 

(2020-2023) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 27 januari 2020 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Huren en ledigen van een rolcontainer voor restafval, PMD, papier en karton en 

voedingsafval (2020-2023)” tegen een initieel geraamd bedrag van jaarlijks € 2.000,00 incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2020/045 en de raming voor de opdracht “Huren en 

ledigen van een rolcontainer voor restafval, PMD, papier en karton en voedingsafval (2020-2023)”, 

opgesteld door de Dienst Operationele Steun. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in 

het dossier en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming 

bedraagt jaarlijks € 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 incl. 21% btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

8. Aanduiding elektricien (2020-2023) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 27 januari 2020 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Aanduiding elektricien (2020-2023)” tegen een initieel geraamd bedrag van jaarlijks 

€ 2.000,00 incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2020/047 en de raming voor de opdracht 

“Aanduiding elektricien (2020-2023)”, opgesteld door de Dienst Operationele Steun. De lastvoorwaarden 

worden vastgesteld zoals voorzien in het dossier en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt jaarlijks € 1.652,89 excl. btw of € 2.000,00 incl. 21% 

btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

9. Aanduiding schrijnwerker (2020-2023) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 27 januari 2020 betreffende de principiële goedkeuring van 

de opdracht “Aanduiding schrijnwerker (2020-2023)” tegen een initieel geraamd bedrag van jaarlijks 

€ 1.000,00 incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2020/048 en de raming voor de opdracht 

“Aanduiding schrijnwerker (2020-2023)”, opgesteld door de Dienst Operationele Steun. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het dossier en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt jaarlijks € 1.000,00 incl. btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 
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10. Aankoop dienstvoertuigen wijk (2) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Overwegende dat twee wijkvoertuigen aan vervanging toe zijn; 

Gelet op het besluit van het politiecollege van 10 februari 2020 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Aankoop dienstvoertuigen wijk (2)” tegen een initieel geraamd bedrag van € 40.000,00 

incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/050 van 26 februari 2020 en de raming voor de 

opdracht “Aankoop dienstvoertuigen wijk (2)”, opgesteld door de Dienst Operationele Steun. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 31.404,96 excl. btw of € 38.000,00 

incl. 21% btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

11. Ombouw dienstvoertuigen wijk (2) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 10 februari 2020 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Ombouw dienstvoertuigen wijk (2)” tegen een initieel geraamd bedrag van € 10.000,00 

incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het dossier met nr. 2020/051 van 26 februari 2020 en de raming voor de 

opdracht “Ombouw dienstvoertuigen wijk (2)”, opgesteld door de Dienst Operationele Steun. De 

lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het dossier en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 10.000,00 incl. btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

12. Aankoop van een PV-installatie (zonnepanelen) voor het politiehuis : goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 
Gelet op het besluit van het politiecollege van 10 februari 2020 betreffende de principiële goedkeuring 

van de opdracht “Aankoop van een PV-installatie (zonnepanelen) voor het politiehuis” tegen een initieel 

geraamd bedrag van € 58.000,00 incl. btw; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2020/052 en de raming voor de opdracht “Aankoop 

van een PV-installatie (zonnepanelen) voor het politiehuis”, opgesteld door de Dienst Operationele Steun. 

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 48.683,88 excl. btw of € 58.907,49 

incl. 21% btw. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

13. Verbetering beveiliging van binnen- en buitendeuren politiehuis (uitbreiding) : goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze voor herhalingsopdracht 
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Gelet op het besluit van het politiecollege van 18 december 2019 inzake gunning "Verbeteren beveiliging 

van binnen- en buitendeuren politiehuis" aan Ponsaerts, Peperstraat 23 te 3300 Tienen; 

Overwegende dat in het kader van een optimale interne beveiliging van het politiegebouw, bijkomend nog 

twee binnendeuren dienen voorzien te worden van toegangscontrole; 

Overwegende dat het aangewezen is om de beveiliging van alle binnen- en buitendeuren te gunnen aan 

dezelfde firma; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 19 juni 2019 betreffende de goedkeuring van het dossier met 

nr. 2019/021 van de oorspronkelijke opdracht “Verbetering beveiliging van binnen- en buitendeuren 

politiehuis”, gegund voor het bedrag van € 9.750,43 via het besluit van het politiecollege van 18 

december 2019; 

Gelet op het besluit van het het politiecollege van 18 december 2019 betreffende de gunning van de 

oorspronkelijke opdracht aan Ponsaerts, Peperstraat 23 te 3300 Tienen; 
 

Voorstel van beslissing  

Goedkeuring wordt verleend aan het opstarten van de plaatsingsprocedure voor de herhalingsopdracht 

“Verbetering beveiliging van binnen- en buitendeuren politiehuis (uitbreiding)”, zoals voorzien in het 

oorspronkelijke bestek met nr. 2019/21. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

14. Notulen vorige vergadering : goedkeuring 

Het verslag van de vergadering van 18 december 2019 werd aan de raadsleden toegestuurd. 
 

Voorstel van beslissing  

Het verslag van de vergadering 18 december 2019 wordt goedgekeurd. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

Besloten zitting 

 

 

15. Aanstelling inspecteur interventiedienst : kennisgeving 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2019-04 reeksnummer 550; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende delegatie van de 

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

(uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het politiecollege voor de lopende 

legislatuur; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 juni 2019 houdende een vacantverklaring betrekking inspecteur; 

Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 

mobiliteit 2019-04 met reeksnummer 550; 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 19 december 2019 

waarbij de kandidaat als geslaagd gerangschikt werd :  

Na kennisname van het advies van 19 december 2019 van de selectiecommissie houdende de aanwerving 

bij wijze van mobiliteit van een inspecteur interventiedienst; 
 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 30 december 2019 betreffende de 

aanstelling van de inspecteur als inspecteur interventiedienst in de zone 5389 Hageland :  
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Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

16. Aanstelling hoofdinspecteur interventiedienst 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2019-05 reeksnummer 2239; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende delegatie van de 

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

(uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het politiecollege voor de lopende 

legislatuur; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 juni 2019 houdende een vacantverklaring betrekking 

hoofdinspecteur; 

Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 

mobiliteit 2019-05 met reeksnummer 2239; 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 4 februari 2020 waarbij 

de kandidaat als geslaagd gerangschikt werd :  

Na kennisname van het advies van 4 februari 2020 van de selectiecommissie houdende de aanwerving bij 

wijze van mobiliteit van een hoofdinspecteur interventiedienst; 
 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 10 februari 2020 betreffende de 

aanstelling van de hoofdinspecteur als hoofdinspecteur interventiedienst in de zone 5389 Hageland :  

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 

17. Aanstelling inspecteur interventiedienst 

Gelet op de oproep tot kandidaatstelling voor mobiliteit bij mobiliteitscyclus 2019-05 reeksnummer 2276; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 27 februari 2019 houdende delegatie van de 

aanwervingsbevoegdheid en benoemingsbevoegdheid voor personeelsleden van de lokale politie 

(uitgezonderd voor korpschef, hogere officieren en officieren) aan het politiecollege voor de lopende 

legislatuur; 

Gelet op de politieraadsbeslissing van 19 juni 2019 houdende een vacantverklaring betrekking inspecteur; 

Overwegende dat kandidaten zich hebben ingeschreven voor de vacature vermeld in de 

mobiliteit 2019-05 met reeksnummer 2276; 

Overwegende dat de selectiecommissie een selectieprocedure heeft uitgevoerd op 4 februari 2020 waarbij 

de kandidaat als geslaagd gerangschikt werd :  

Na kennisname van het advies van 4 februari 2020 van de selectiecommissie houdende de aanwerving bij 

wijze van mobiliteit van een inspecteur interventiedienst; 

 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 10 februari 2020 betreffende de 

aanstelling van de inspecteur als inspecteur interventiedienst in de zone 5389 Hageland :  

 

Resultaat 

Kennisneming. 

 

 


