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OVERZICHTSLIJST POLITIERAAD POLITIEZONE 5389 HAGELAND 

 

 

Zitting van 9 december 2020 

 

 

Omwille van de maatregelen in het kader van de coronacrisis werd de politieraad van 9 

december 2020 gehouden zonder publiek. 

 

 

Aanwezig 

 

De voorzitter van het politiecollege – voorzitter : Hans Vandenberg 

De leden van het politiecollege – raadsleden : Jo Roggen, Peter Reekmans (vanaf punt 2), 

Stefaan Devos,  

De raadsleden : Luc Janssens, Mia Peeters, Raf Vanmeensel, Birthe Lux, Rita Soetaerts, Bart 

Vlayen, Katrien Ceuleers, 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 leden van het politiecollege – raadsleden : Rudi Beeken 

De raadsleden : Werner Tom, Tamara Vande Reyde 

 

Uitgenodigd : 

 

De bijzondere rekenplichtige, Katia Valvekens (punt 1) 

 

 

1. Begroting 2021 : Goedkeuring 

 

Toelichting  

De begroting 2021 wordt als volgt vastgesteld (bedragen in €) : 

 

* gewone ontvangsten 5.698.037,00 

* gewone uitgaven 6.142.339,00 

  

Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 

  

Ontvangsten overboekingen (van reservefonds) 311.228,00 

Uitgaven overboekingen (naar reservefonds + buitengewone 

dienst) 

135.000,00 

  

Geraamd resultaat van het dienstjaar -268.074,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorig dienstjaar 268.074,00 

  

Geraamd algemeen budgetresultaat gewone dienst 0,00 

  

* buitengewone ontvangsten 0,00 

* buitengewone uitgaven 135.000,00 
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Ontvangsten vorige dienstjaren 0,00 

Uitgaven vorige dienstjaren 0,00 

  

Ontvangsten overboekingen (van gewone dienst) 135.000,00 

Uitgaven overboekingen  

  

Geraamd negatief resultaat van het dienstjaar 0,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige dienstjaar 0,00 

  

Geraamd algemeen begrotingsresultaat buitengewone dienst 0,00 

  

Voorstel van beslissing  

De begroting 2021 – gewone en buitengewone dienst – wordt goedgekeurd. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen (aangenomen met 80,5 voor – 0 tegen – bij 0 

onthoudingen). 

 

 

2. FOCUS: WoCoDo-app (digitaal beheer van woonstcontroles) : Goedkeuring 

 

Toelichting  

Gelet op het feit dat met de ingebruikname van het FOCUS@GPI-platform vanaf 2019, het 

startsein werd gegeven voor het gebruik van politietoepassingen vanaf mobile devices 

(smartphone en tablet); 

Gelet op het feit dat de politiezone Hageland sinds midden 2020 beschikt over FOCUS@GPI; 

Gelet op het feit dat er met federale middelen tien politie-apps (zowel bruikbaar voor de federale 

als voor de lokale politie) ter beschikking gesteld werden en dat ze momenteel zowel op 

smartphone als in sync op desktop kunnen gebruikt worden; 

Gelet op het feit dat het FOCUS@GPI platform een afgeslankte versie van het FOCUS-platform 

betreft dat werd ontwikkeld door ICT politiezone Antwerpen via eigen middelen; 

Gelet op het feit dat politiezone Antwerpen hierbij op vraag van DGR/DRi (de federale ICT 

regulator die eveneens de lokale zones bedient), via federale middelen opgetreden is als 

maakorganisatie die FOCUS@GPI heeft uitgewerkt; 

Gelet op het feit dat dit budgettair werd geregeld via een basisconvenant en een financieel 

protocol dat in december 2018 werd afgesloten tussen politiezone Antwerpen en DGR/DRi; 

Gelet op het feit dat er voor apps eigen aan de lokale of eigen aan de federale politie, in 2020 (en 

blijkbaar ook voor de komende jaren) geen federale middelen vrijgemaakt worden; 

Gelet op het feit dat deze middelen momenteel gereserveerd zijn voor het in stand houden en de 

opwaardering van de bestaande apps of voor nieuwe, nationaal dekkende apps; 

Overwegende dat de “digitale woonstcontrole” momenteel één van de belangrijkste behoeften 

eigen aan de lokale politie is; 

Gelet op het feit dat in Vlaanderen vanaf eind 2018 via Remmicom, Cipal-Schaubroek en CEVI, 

een dergelijke webbased toepassing aangeboden werd; 

Gelet op het feit dat deze commerciële toepassingen echter niet geïntegreerd zijn met de 

bestaande politietoepassingen; 

Overwegende dat de politie opmerkingen over de kostprijs en de toegangsbeveiliging van deze 

toepassingen had; 

Overwegende dat de politiezone Hageland hier nooit op ingetekend heeft; 

Gelet op het feit dat in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest (qua ICT bediend door 

CIVADIS), aan de steden en gemeenten nog geen dergelijke toepassing aangeboden werd; 
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Gelet op het feit dat vanaf september 2019 in samenwerking met de Vaste Commissie van de 

Lokale Politiediensten (VCLP) een stuurgroep werd opgericht bestaande uit Vlaamse, Waalse en 

Brusselse zones aangevuld met ICT politiezone Antwerpen, teneinde via autofinanciering, een 

dergelijke app te ontwikkelen; 

Gelet op het feit dat de app de naam WoCoDo (woonstcontrole – contrôle domicile) kreeg; 

Overwegende dat de politie voor haar eigen WoCoDo-app zorgt (en financiert); 

Overwegende dat de commerciële partners voor een verbindings-API (application program 

interface) tussen WoCoDo en de eigen toepassing in gebruik bij de diensten bevolking 

(uitbreiding bestaande contract van de gemeenten) zorgen; 

Overwegende dat het gebruik van de WoCoDo-app ook diverse voordelen biedt voor de diensten 

bevolking van de gemeenten, in casu het beheer van de woonstveranderingen; 

Overwegende dat aan de gemeentebesturen van Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en 

Tielt-Winge werd gevraagd om, ten behoeve van hun bevolkingsdiensten, de verbindings-API 

via hun commerciële partner (Remmicom, Cipal-Schaubroek) aan te schaffen; 

Overwegende dat de gemeentebesturen hebben toegezegd om in te stappen in het project 

WoCoDo; 

Overwegende dat voor deze eerste interzonale samenwerking met de ICT politiezone 

Antwerpen, in de context van FOCUS, een nieuw financieringsprotocol diende opgesteld, 

gebaseerd op het bestaande convenant en samenwerkingsprotocol tussen DGR/DRi en PZ 

Antwerpen; 

Overwegende dat dit interzonaal samenwerkingsprotocol (cfr infra), ontstaan door het WoCoDo 

initiatief, dermate werd opgesteld dat voor de toekomst: 

dergelijke nieuwe initiatieven eveneens gedekt worden, 

binnen politiezone Antwerpen in gebruik zijnde bestaande FOCUS-apps, eveneens kunnen 

aangeschaft door overige zones en onder het FOCUS@GPI platform gebruikt; 

Overwegende dat politiezone Antwerpen voor onze politiezone een kostprijs voor de WoCoDo-

app, conform dit interzonaal samenwerkingsprotocol politiezone Antwerpen, aanrekent als volgt: 

een éénmalige investeringskost van 1436,00 euro; 

een jaarlijkse kost van 101,00 euro. 

Voorstel van beslissing  

De politieraad gaat akkoord om over te gaan tot de aanschaf van de WoCoDo-app en 

goedkeuring te geven aan: 

o het convenant van 19 december 2017, 

o het bijhorend financieel protocol van 8 december 2018, 

o het interzonaal samenwerkingsprotocol politiezone Antwerpen van 29 juni 2020,  

alle drie hierbij gevoegd als geïntegreerde bijlage. 

De politieraad gaat akkoord om de aankoop van de WoCoDo-app alsook de jaarlijkse kost, 

conform dit interzonaal samenwerkingsprotocol politiezone Antwerpen, te gunnen aan 

politiezone Antwerpen, Oudaan 5, 2000 Antwerpen tegen: 

o een éénmalige investeringskost van 1436,00 euro, te voorzien in de begroting 2021 

onder artikel 330/123-13 

o een jaarlijkse kost van 101,00 euro, te voorzien vanaf begroting 2021 onder artikel 

330/123-13.  

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

3. FOCUS : Briefing-app (digitaal beheer van briefings) : Goedkeuring 

 

Toelichting  



Politiezone 5389 Hageland – Overzichtslijst – Politieraad 9 december 2020   Pagina 4 van 6 
 

Gelet op het feit dat met de ingebruikname van het FOCUS@GPI-platform vanaf 2019, het 

startsein werd gegeven voor het gebruik van politietoepassingen vanaf mobile devices 

(smartphone en tablet); 

Gelet op het feit dat de politiezone Hageland sinds midden 2020 beschikt over FOCUS@GPI; 

Gelet op het feit dat er met federale middelen tien politie-apps (zowel bruikbaar voor de federale 

als voor de lokale politie) ter beschikking gesteld werden en dat ze momenteel zowel op 

smartphone als in sync op desktop kunnen gebruikt worden; 

Gelet op het feit dat het FOCUS@GPI platform een afgeslankte versie van het FOCUS-platform 

betreft dat werd ontwikkeld door ICT politiezone Antwerpen via eigen middelen; 

Gelet op het feit dat politiezone Antwerpen hierbij op vraag van DGR/DRi (de federale ICT 

regulator die eveneens de lokale zones bedient), via federale middelen opgetreden is als 

maakorganisatie die FOCUS@GPI heeft uitgewerkt; 

Gelet op het feit dat dit budgettair werd geregeld via een basisconvenant en een financieel 

protocol dat in december 2018 werd afgesloten tussen politiezone Antwerpen en DGR/DRi; 

Gelet op het feit dat er voor apps eigen aan de lokale of eigen aan de federale politie, in 2020 (en 

blijkbaar ook voor de komende jaren) geen federale middelen vrijgemaakt worden; 

Gelet op het feit dat deze middelen momenteel gereserveerd zijn voor het in stand houden en de 

opwaardering van de bestaande apps of voor nieuwe, nationaal dekkende apps; 

Gelet op de e-mail d.d. 23 september 2020 met als onderwerp “FOCUS: verbeterprojectapp 

‘FOCUS briefing V2’”; 

Overwegende dat in voormelde e-mail gepeild wordt naar de interesse van de politiezones om in 

te stappen in dit project;  

Overwegende dat voor deze eerste interzonale samenwerking met de ICT politiezone 

Antwerpen, in de context van FOCUS, een nieuw financieringsprotocol diende opgesteld, 

gebaseerd op het bestaande convenant en samenwerkingsprotocol tussen DGR/DRi en PZ 

Antwerpen; 

Overwegende dat dit interzonaal samenwerkingsprotocol (ontstaan door het WoCoDo initiatief) 

dermate werd opgesteld dat voor de toekomst: 

- dergelijke nieuwe initiatieven eveneens gedekt worden, 

- binnen politiezone Antwerpen in gebruik zijnde bestaande FOCUS-apps, eveneens 

kunnen aangeschaft door overige zones en onder het FOCUS@GPI platform gebruikt; 

Overwegende dat politiezone Antwerpen - bij inschrijving van 1/3de van de politiezones - voor 

onze politiezone een kostprijs voor de Briefing-app, conform dit interzonaal 

samenwerkingsprotocol politiezone Antwerpen, aanrekent als volgt: 

o een éénmalige investeringskost van € 4.931,00 excl. btw of 5.966,51 incl. btw; 

o een jaarlijkse kost van € 345,00 excl. btw of 417,45 incl. btw. 

Voorstel van beslissing  

De politieraad gaat akkoord om, onder de opschortende voorwaarde dat minstens 1/3de van de 

politiezones intekenen voor dit project, over te gaan tot de aanschaf van de Briefing-app. 

De politieraad gaat akkoord om, rekening houdend met artikel 1, de aankoop van de Briefing-

app alsook de jaarlijkse kost, conform het interzonaal samenwerkingsprotocol politiezone 

Antwerpen, te gunnen aan politiezone Antwerpen, Oudaan 5, 2000 Antwerpen tegen: 

o een éénmalige investeringskost van € 4.931,00 excl. btw of 5.966,51 incl. btw, te 

voorzien in de begroting 2021 onder artikel 330/123-13  van de gewone dienst 

o een jaarlijkse kost van € 345,00 excl. btw of 417,45 incl. btw, te voorzien vanaf 

begroting 2021 onder artikel 330/123-13 van de gewone dienst.  

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

4. Onderhoud airco politiehuis (2021-2024) : Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze 
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Toelichting  

Overwegende dat er moet worden voorzien in onderhoud van de airco in het politiehuis; 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Onderhoud airco politiehuis (2021-2024)”, goed te keuren. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

5. Aankoop externe harde schijven (6) : goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

Toelichting  

Overwegende dat er nood is aan externe harde schijven voor het opslaan van de uitgelezen 

gegevens van smartdevices; 

Overwegende dat er eveneens nood is aan externe harde schijven voor de uitwisseling van 

gegevens met externe partners; 

Voorstel van beslissing  

De opdracht “Aankoop externe harde schijven (6)” goed te keuren. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

6. Verlenging en uitbreiding contract calog medewerker onderhoud niveau D : 

Goedkeuring 

 

Toelichting  

Overwegende dat er nood is aan een uitbreiding van de werkuren van de calog medewerker 

onderhoud; 

Overwegende dat het opportuun is om het contract van 24 uren per week om te zetten naar 30 

uren per week; 

Overwegende dat na een gunstige evaluatie het tijdelijke contract kan worden omgezet naar een 

contract van onbepaalde duur; 

Voorstel van beslissing  

Na een gunstige evaluatie van de periode van tewerkstelling kan het contract van bepaalde duur 

worden omgezet naar een contract met onbepaalde duur.  De 24 uren werkweek wordt omgezet 

naar een 30 uren werkweek. 

De inwerkingtredingsdatum van het uitgebreide contract wordt vastgesteld op 1 januari 2021. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met unanimiteit van stemmen. 

 

 

7. Aanstelling inspecteur interventiedienst : Kennisgeving 

 

Toelichting  

Het politiecollege verzoekt de politieraad kennis te nemen van de politiecollegebeslissing van 23 

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

de politiezone 5389 Hageland. 

Voorstel van beslissing  

Kennisname van de politiecollegebeslissing van 23 november 2020 
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Resultaat 

Kennisneming van de aanstelling. 

 

 

8. Aanstelling administratief medewerker onthaal en financiën : Kennisgeving 

 

Toelichting  

Het politiecollege verzoekt de politieraad kennis te nemen van de politiecollegebeslissing van 23 

november 2020 betreffende de aanstelling van de kandidaat als administratief medewerker 

onthaal en financiën in de politiezone 5389 Hageland. 

Voorstel van beslissing  

De politieraad neemt kennis van de politiecollegebeslissing van 23 november 2020  

 

Resultaat 

Kennisneming van de aanstelling. 

 

 

9. Notulen vorige vergadering : Goedkeuring 

 

Toelichting  

Het verslag van de vergadering van 14 oktober 2020 werd aan de raadsleden toegestuurd. 

Voorstel van beslissing  

Het verslag van de vergadering 14 oktober 2020 wordt goedgekeurd. 

 

Resultaat 

Goedgekeurd met 18 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 1 onthouding (raadslid Lemmens wenst 

zich te onthouden aangezien hij verontschuldigd was bij de vergadering van 14 oktober 2020). 

met unanimiteit van stemmen. 

 

 

 


