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TOELICHTING POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

Zitting van 14 oktober 2020 

 

Omwille van de maatregelen in het kader van de coronacrisis wordt de politieraad van 14 

oktober 2020 gehouden zonder publiek. 

 

1. Jaarrekening 2019 : Goedkeuring 

 

Toelichting  

De begrotingsrekening 2019, de balans op 31 december 2019 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2019, werden opgemaakt als volgt worden goedgekeurd. 

 

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019  

  

Netto-vastgelegde rechten (gewone dienst) 6.446.267,26 

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 6.030.760,31 

Begrotingsresultaat (gewone dienst) 415.506,95 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst – formulier T) 20.818,57 

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 436.325,52 

  

Netto-vastgelegde rechten (buitengewone dienst) 294.167,75 

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 294.167,75 

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) 0,00 

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst – formulier T) 178.829,20 

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 178.829,20 

  

BALANS PER 31 DECEMBER 2019  

  

Vaste activa 3.764.967,00 

Vlottende activa 2.659.243,00 

Totaal van de activa 6.424.210,00 

  

Eigen vermogen 3.457.267,00 

Voorzieningen 0,00 

Schulden  2.966.943,00 

Totaal van de passiva 6.424.210,00 

  

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2019  

  

Exploitatieresultaat  114.238,00 

Uitzonderlijk resultaat 322.035,00 

Resultaat van het dienstjaar 436.273,00 

  
Voorstel van beslissing  

De begrotingsrekening 2019, de balans op 31 december 2019 en de resultatenrekening over het 

dienstjaar 2019, werden opgemaakt als volgt worden goedgekeurd. 

 

 

2. Aankoop benodigdheden voor onderhoud en herstel van wagenpark (2021-2024) : 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 
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Toelichting  

Gelet op de nood aan benodigdheden voor het onderhoud en de herstelling van het wagenpark. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop benodigdheden voor onderhoud en herstel van wagenpark (2021-2024)” 

goed te keuren. 

 

3. Reinigen ramen politiegebouw (2021-2024) : Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

Toelichting  

Gelet op de nood aan het laten reinigen van de ramen van het politiegebouw. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Reinigen ramen politiegebouw (2021-2024)” goed te keuren. 

 

 

4. Onderhoud en herstellingen garagepoort (2021-2024) : Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

Toelichting  

Gelet op de nood aan onderhoud en herstellingen van de garagepoort. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Onderhoud en herstellingen garagepoort (2021-2024)” goed te keuren 

 

 

5. Afsluiten 4G abonnementen voor FOCUS devices  en MOBILE OFFICE laptops : 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Toelichting  

Gelet op de nood aan het afsluiten van 4G abonnementen voor FOCUS devices  en MOBILE 

OFFICE laptops. 

Gelet op bijkomende motivering :  

Wat de devices betreft: 

- overwegende dat de federale politie gratis 19 FOCUS-devices (18 smartphones en 1 

tablet) verdeelt aan de politiezone Hageland; 

- overwegende dat de politiezone wel zelf 4G abonnementen dient af te sluiten om deze 

toestellen operationeel te maken; 

- overwegende dat de firma ASTRID de enige firma is die het product Bluelight 

Mobile aanbiedt voor de veiligheidsdiensten; 

- overwegende dat de firma ASTRID een betere beschikbaarheid biedt en dus 

prioritaire toegang voor de politiezone tov gewone gebruikers. 

- overwegende dat de firma ASTRID de garantie biedt dat de gegevens beveiligd zijn 

en vertrouwelijk blijven; 

- overwegende dat deze abonnementen worden afgesloten, zodra de devices door de 

federale politie geleverd worden; 

Wat de laptops betreft: 

- overwegende dat we voor Mobile Office 10 laptops gaan aankopen; 

- overwegende dat we hiervoor 4G abonnementen moeten afsluiten om mobiel te 

kunnen werken; 

- overwegende dat de firma ASTRID de enige firma is die het product Bluelight 

Mobile aanbiedt voor de veiligheidsdiensten; 

- overwegende dat de firma ASTRID een betere beschikbaarheid biedt en dus 

prioritaire toegang voor de politiezone tov gewone gebruikers. 
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- overwegende dat de firma ASTRID de garantie biedt dat de gegevens beveiligd zijn 

en vertrouwelijk blijven; 

 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Afsluiten 4G abonnementen voor FOCUS devices  en MOBILE OFFICE laptops” 

goed te keuren. 

 

 

6. Aankoop desktop PC (25) + laptops (10) + klein materiaal : Goedkeuring 

lastvoorwaarden en gunningswijze 

Toelichting  

Overwegende dat een aantal van de huidige desktop pc's aan vervanging toe zijn. 

Overwegende dat er laptops aangekocht moeten worden voor gebruik van Mobile Office. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop desktop PC (25) + laptops (10) + klein materiaal goed te keuren. 

 

 

7. Aankoop schermen voor desktop PC (40) : Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

Toelichting  

Overwegende dat een aantal van de huidige schermen vervangen dienen te worden. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop schermen voor desktop PC (40)” goed te keuren. 

 

 

8. Aankoop mobiele printers (10) voor Mobile Office : Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

 

Toelichting  

Gelet op de nood aan aankoop van 10 mobiele printers. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop mobiele printers (10) voor Mobile Office goed te keuren 

 

 

9. Aankoop koffers voor mobiele printer/laptop (10) : Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

Toelichting  

Overwegende dat er koffers moeten worden aangekocht voor een veilig transport van de mobiele 

printers. 

Overwegende dat in deze koffers ook de laptops gelijktijdig moeten kunnen vervoerd worden. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop koffers voor mobiele printer/laptop (10)” goed te keuren. 

 

 

10. Aankoop collectieve vuurwapens (4) kaliber .300 en trainingswapen (1) met  

toebehoren : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Toelichting  
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Overwegende dat de diensten van de geïntegreerde politie het collectieve vuurwapen FN SCAR 

SC kaliber .300 kunnen aankopen. 

Overwegende dat enerzijds de trainingen worden gelijkgeschakeld en anderzijds de politie 

criminelen met gelijke wapens kan bestrijden. 

Overwegende dat de lokale politie en de federale politie de hele aankoopprocedure samen 

hebben uitgevoerd. 

Overwegende dat de politiezone Westkust de onderhandelingsprocedure en administratieve 

analyse van de offertes voor haar rekening heeft genomen. 

Overwegende dat de politiezone Hageland gebruik kan maken van raamcontract POL 

WESTKUST 2017-019 voor de aankoop van de collectieve vuurwapens. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop collectieve vuurwapens (4)  kaliber .300 en trainingswapen (1) met 

toebehoren” goed te keuren, 

 

 

11. Aankoop melk, suiker, onderhoudsproducten en andere aanverwanten (2021-2024) : 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Toelichting  

Gelet op de nood aan aankoop van melk, suiker, onderhoudsproducten en andere aanverwanten. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop melk, suiker, onderhoudsproducten en andere aanverwanten (2021-

2024)” goed te keuren.  

 

 

12. Reinigen voertuigen (carwash) (2021-2024) : Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 

Toelichting  

Gelet op de nood aan het laten reinigen van de voertuigen. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Reinigen voertuigen (carwash) (2021-2024)” goed te keuren. 

 

 

13. Aankoop testgsm FOCUS : Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

Toelichting  

Overwegende dat wij pas begin 2021 in het kader van Focus toestellen krijgen van de federale 

politie. 

Overwegende dat wij nu reeds eenzelfde toestel willen aankopen om bepaalde applicaties te 

kunnen uittesten en aanpassen naar lokale noden. 

Overwegende dat we de applicaties onder de knie willen hebben om opleiding aan het personeel 

te kunnen geven zodra de toestellen binnenkomen. 

 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop testgsm FOCUS” goed te keuren. 

 

 

14. Vacantverklaring calog medewerker niveau C : Goedkeuring 

Toelichting  

Gelet op de nood aan het vacant verklaren van een betrekking van een calog medewerker niveau 

C. 

 



Politiezone 5389 Hageland – Toelichting – Politieraad 14 oktober 2020 - Pagina 5 van 5 

Voorstel van beslissing  

De functie van een calog medewerker niveau C in het kader van de mobiliteit (RPPol) vacant te 

verklaren. 

 

 

15. Vacantverklaring calog medewerker niveau C : Goedkeuring 

Toelichting  

Gelet op de nood aan het vacant verklaren van een betrekking van een calog medewerker niveau 

C. 

 

Voorstel van beslissing  

De functie van een calog medewerker niveau C in het kader van de mobiliteit (RPPol) vacant te 

verklaren. 

 

 

16. Vacantverklaring betrekking calog medewerker niveau D : Goedkeuring 

Toelichting  

Gelet op de nood aan het vacant verklaren van een betrekking van een calog medewerker niveau 

D. 

 

Voorstel van beslissing  

De functie van een calog medewerker niveau D in het kader van de mobiliteit (RPPol) vacant te 

verklaren. 

 

 

17. Vacantverklaring betrekking calog medewerker niveau D : Goedkeuring 

Toelichting  

Gelet op de nood aan het vacant verklaren van een betrekking van een calog medewerker niveau 

D. 

 

Voorstel van beslissing  

De functie van een calog medewerker niveau D in het kader van de mobiliteit (RPPol) vacant te 

verklaren. 

 

 

18. Aanstelling inspecteur interventiedienst : Kennisgeving 

Voorstel van beslissing  

Het politiecollege verzoekt de politieraad kennis te nemen van de politiecollegebeslissing van 31 

augustus 2020 betreffende de aanstelling van een inspecteur als inspecteur interventiedienst in de 

politiezone 5389 

 

Voorstel van beslissing  

Kennisname van de politiecollegebeslissing van 31 augustus 2020. 

 

 

19. Notulen vorige vergadering : Goedkeuring 

 

Toelichting  

Het verslag van de vergadering van 24 juni 2020 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

 

Voorstel van beslissing  

Het verslag van de vergadering 24 juni 2020 goed te keuren. 


