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BESLOTEN ZITTING

I

í. Besluit van de voorzitter van de politieraad tot organisatie van een zitting van de
politieraad zonder publiek en pers tijdens federale fase voor de strijd teqen COVID-í9
kennisgeving
De voorzitter,

Overwegende dat het principe van de openbaarheid van de zittingen van de politieraad conform
artikel 2516 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gcstructurccrd op 2 nivoaus (WGP), in do huidigo maatrogolen, met nsme het COVID 1O-virus en
de strijd tegen de verdere verspreiding ervan in de federale fase van het crisisbeheer, bêzwaarlijk
kan worden nageleefd;
Overwegende dat er immers een gezondheidscrisis geldt en de verplichting om de regels van
"social distancing" extensief toe te passen;
Overwegende dat de aanwezigheid van publiek of pers op de zitting van de politieraad van de
politiezone Boortmeerbeek-HaachtKeerbergen van 8 juni 2O2l bijgevolg niet is aangewezen;

Gelet op het feit dat artikel 25lB van de Wet van

7 december 1998 tot organisatie van een

geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus (WGP), de voorzitter van de politieraad
belast met de handhaving van de orde tijdens de vergadering;
BESLUIT

Artikel 1: De zitting van de politieraad zal doorgaan zonder aanwezigheid van publiek of pers,
onverminderd het beginselvan openbaarheid van de zitting conform artikel 2516 WGP;
Artikel 2: Na aflooo van de zitting van de politieraad zal een beknopt verslag worden verspreid
voor het publiek en de pers.

2. Digitaal verloop van de zitting van de politieraad van 8 juni 202í
De politieraad,

Overwegende de uitbraak van COVID sinds maart 2020 en de uitbraak van de 3oe golf sinds begin
2021;
Overwegende dat door de federale overheid diverse maatregelen werden opgelegd om de verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan;
Ovenregende dat het ook in juni nog van groot belang
distancing, hygiëne ed. in acht te nemen;

is om onder andere de maatregelen van

social

Overwegende dat de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen een voorbeeldfunctie heeft en
daarom waar mogelijk digitaal vergadert;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- Stemmen voor: Ann Schevenels, Johan Segers, Bernard Lemaitre, Luc de Bie, Steven van Loock,
Willy Stroobants, Regina WolÍs, Marleen van Dun, Bert Francois, Brigitte Mouligneau, Wouter
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Boncquet, Dominick Vansevenant, Gert Verschueren, Jelle Allaerts, Annelotte Van Meldert, Audrey
Bogaerts, Tim Timmermans

BESLUIT

Artikel 1: Akkoord te gaan om de zitting van de politieraad van 8 juni 2021 digitaal te laten
doorgaan via Teams;
Artikel 2: Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd

3. Goedkeuring verslag voorgaande

zitting

910312021

De politieraad besluit de notulen van de zitting van de politieraad van

9 maart

2021 unaniem

goed te keuren.

4. Voorwaarden en wijze van gunnen één moto via raamcontract - Kennisname
De politieraad

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus en latere wijzigingen;

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 het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten
klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het decreet van 26 maart2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op het besluit van de politieraad van 14 februari 2019 betreffende de delegatie aan het
politiecollege voor uitgaven gewone dienst en tot 30.000,00 euro buitengewone dienst;
Gelet op het besluit van de politieraad van 17 december 2019 betreffende de politiebegroting
2020 waarin de aankoop van voertuigen voorzien is (bedrag van 150.000 €);
Ovenrvegende dat er sinds kort opnieuw een INP van de dienst interventie zich bereid heeft
verklaard om af en toe met de motor te patrouilleren of bijstand te verlenen bij acties edm;

Overwegende dat
2510412006), maar

de huidige motor aangekocht werd in 2006 (bouwjaar 2006 - l.D.
dat deze de laatste jaren zeer sporadisch gebruikt werd waardoor de

herstellingskosten hoog beginnen op te lopen;
Overwegende dat daarom gevraagd wordt om te investeren in een nieuwe motor;
Ovenitregende dat er voorgesteld wordt om via de meerjarige raamovereenkomst een motor
J

aaÍt te koperr via lrel raarrruorrtract 2018 R3 004 BMW, post 2, gegund aan BMW Group Belux,
Lodderstraat 16, 2880 Bornem;
Overwegende dat deze motor'Krachtig Sport Touring Moto" met integrale kuip (Benzine) een
basisprijs van í2.08í,00 € BTWE (14.6í8,01 € BTWI) heeft, en dat de uitrusting die hier
standaard inzit de volgende is:
- Venararmde handvaten
- Oliegesmeerde koppeling
- Natte koppeling
- Boordcomputer
- Elektrisch verstelbaar wi ndscherm
. ABS
- Cruise control
- ASC en rijmodi "Rain + Road";
Ovenruegende dat de verplichte opties de volgende zijn
Verbouwi ng specifiek politie
lntegraal geverfde kuip
Levering en plaatsing 2 blauwe flitslichten LED vooraan

Levering en plaatsing blauw flitslicht LED achteraan op
telescopische mast
Levering en plaatsing van een sirene van minimum 30W
Levering en plaatsing striping lokale politie
Contourmarkering
Extra bestickering lokale politie fluo oranje klasse 3 zijkoffers
Extra bestickering lokale politie fluo oranje klasse 3 spatbord

Extra besticKering loKale polttte tluo oranje Klasse
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1.122,00 € BTWE
255,00 € BTWE
771,00 € BTWE
430,00 € BTWE
1.082,00 € BWTE
i90,oo € BTWE
9O,OO € BTWE
O,OO € BTWE
O,OO € BTWE
0,00 € BTWE

wirrcissiterrtt

€ BTWE
591,00 € BTWE
4.531,00 € BTWE

Ledlampen L+ R flank
Valbeugel vooraan en achteraan

O,OO

TOTAAL verplichte opties

Overwegende dat er daarnaast wordt voorgesteld om de volgende facultatieve opties aan te
kopen:

Dynamic pack

Alternerend flitssysteem grote lichten inclusief adaptieve
bochtenverlichting
Verwarmd zadel
Boordboekjes NL
RDC Bandendrukcontrole
Black out systeem lichten
GPS Systeem BMW Motorrad Navigator
Plaatsing radio

1.500,00 € BTWE
585,00 € BTWE
210,00 € BTWE

€ BTWE
2O7,OO € BTWE
81,00 € BTWE
854,00 € BTWE
+l-2.000 € BTWE
5.437,00 € BTWE
O,OO

Totaal facultatieve opties

Ovenrvegende dat de totale uitgave voor deze motor geraamd wordt op 22.049,00
(26.679,29 € BTWr);
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€

BTWE

Gelet op het positief advies van de bijzonder rekenplichtige;
Gelet op de goedkeuring van deze aankoop door het politiecollege in zitting van 3lO5l2O21;
BESLUIT

Artikel í: kennis te nemen van de aankoop van één motor BMW 'Krachtig Sport Touring Moto"
met integrale kuip (Benzine) via raamcontract 2016 R3 004 BMW, post 2, gegund aan BMW
Group Belux, Lodderstraat 16,2880 Bornem.

5. Arrondissementele politiesamenwerking

-

Goedkeuring

De Politieraad,

1.

Het voorwerp van de overeenkomst

Deze overeenkomst heeft tot doel een structureel samenwerkingsverband tot stand te brengen
tussen de contracterende partijen, evenwel met behoud van hun respectievelijke autonomie. Dit

structureel samenwerkingsverband krijgt de naam PoLAr (Politiesamenwerking Leuven
Arrondissement). Het schept de mogelijkheid om een aantal aangelegenheden
gemeenschappelijk te organiseren op een duurzame wijze.

Tot nader order wordt de samenwerking beperkt tot de ondersteunende bedrijfsprocessen. Het
doel is een toegevoegde waarde te realiseren (schaaleffect, efficiëntiewinst, kostenbesparing).
Een eventuele samenwerking binnen de basisfunctionaliteiten van de lokale politie valt niet onder
deze overeenkomst.

Deze overeenkomst regelt

de

overkoepelende

en

algemene afspraken binnen het

samenwerkingsverband en vormt op die manier de raamovereenkomst. Per aangelegenheid die

gemeenschappelijk wordt georganiseerd, zal een subovereenkomst worden opgesteld die de
beoogde samenwerking meer specifiek omschrijft. De subovereenkomsten worden aan

onderhavige raamovereenkomst toegevoegd en maken er integraal deel van uit.
Subovereenkomsten kunnen tussen twee of meer deelnemende contracterende partijen worden
afgesloten en hoeven dus niet te gelden voor alle contracterende partijen die deel uitmaken van
het samenwerkingsverband.

Als bijlage A bij de raamovereenkomst wordt een overzicht gegeven van de actueel geldende
subovereenkomsten.

2.
2.1.

De contracterende partijen
De contracterende paÉijen PoLAr

De politiezones van het gerechtelijke arrondissement Leuven zijn de contracterende partijen van
de raamovereenkomst.

.

Politiezone Leuven, als ééngemeentezone ondergebracht onder de rechtspersoonlijkheid
van Stad Leuven, met hoofdzetel te Philipssite 4, 3001 Heverlee, vertegenwoordigd door haar
College van Burgemeester en Schepenen, waarvoor optreedt Mohamed Ridouani, burgemeester,
en Jean-Paul Mouchaers, korpschef,

.

Politiezone Aarschot,

als

ééngemeentezone ondergebracht

onder

de

rechtspersoonlijkheid van Stad Aarschot, met hoofdzetel te Ten Drossaarde 1,3200 Aarschot,
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vêrtêgênwoordlgd door haar College van Burgerneester err SclteÍJeÍreÍI, waatvool optreedt
Gwendolyn Rutten burgemeester, en Bart Van Thienen, korpschef,

.

Politiezone Herent-Kortenberg,

als

meergemeentenzone ondergebracht onder de

rechtspersoonlijkheid van Politiezone HerKo, met hoofdzetel te 3020 Herent, Spoonruegstraat 6,
vertegenwoordigd door haar politiecollege, waarvoor optreedt Astrid Pollers, Burgemeester van
Herent, en Walter Endels, korpschef,

.

en Dijle, als

meergemeentezone ondergebracht onder de
rechtspersoonlijkheid van PZ Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee en Tervuren, met hoofdzetel te
Oude Nethensebaan 15, 3051 Sint-Joris-Weert, vertegenwoordigd door haar politiecollege

Politiezone Voer

waarvoor optreedt de Voorzitter van het politiecollege burgemeester Danny Vangoidsenhoven,en
Peter Vanhoyland, korpschef,

.
Politiezone Boortmeerbeek/HaachíKccrbcrgcn, als meergemeentezone ondergebracht
onder de rechtspersoonlijkheid van de politiezone Haacht, met hooÍdzetel te Keerbergen,
Gemeenteplein 10, vertegenwoordigd door haar politiecollege, waarvoor optreedt burgemeester
Steven Swiggers, en Wim D'haese, korpschef,

.
Politiezone BRT, als meergemeentezone ondergebracht onder de rechtspersoonlijkheid
van de politiezone BRT, met hoofdzetel te 3120 Tremelo, Kruisstraat 31, vertegenwoordigd door
haar politiecollege, waarvoor optreedt Jelle Wouters (voorzitter, burgemeester Rotselaar), Bert
De Wit (burgemeester Tremelo), Bert Ceulemans (burgemeester Begijnendijk) en korpschef wnd.
Luc Verstraeten.
.

Politiezone Demerdal-DSZ,

als

meergemeentezone ondergebracht

onder

de

rechtspersoonlijkheid van Politiezone Demerdal-Dsz, met hoofdzetel te Leuvensestraat 92,3290
Diest, vertegenwoordigd door haar Politiecollege, waarvoor optreedt Manu Claes (voorzitter),
burgemeester van Scherpenheuvel-Zichem, Christophe De Graef, burgemeester van Diest, en
Jan Konings, korpschef,

.

als meer gemeentezone ondergebracht onder de
politiezone Bierbeek, Boutersem, Lubbeek, Holsbeek, met

Politiezone Lubbeek,

rechtspersoonlijkheid van de
hoofdzetelte 3210 Lubbeek, Gelienberg i8, vertegenwoorciigci cioor haar poiiiiecoiiege, waarvoor
optreedt Chris Vervliet, Burgemeester Boutersem en Walter Vranckx, korpschef,

.

Politiezone Getevallei,

als

meergemeentezone ondergebracht

onder

de

rechtspersoonlijkheid van politiezone Getevallei, met hoofdzetel te Gilainstraat 109 3300 Tienen,
vertegenwoordigd door haar politiecollege, waarvoor optreedt Katrien Partyka, voorzitter van het
politiecollege, en Stephan Gilis, korpschef,

.

Politiezone Hageland,

als

meergemeentezone ondergebracht

onder

de

rechtspersoonlijkheid van politiezone Hageland, met hoofdzetel te Eugeen Coolsstraat 11A, 3460
Bekkevoort, vertegenwoordigd door haar politiecollege, waarvoor optreedt Hans Vandeberg,
burgemeester, en Luc Liboton, korpschef.

2.2.

AnderecontracterendepaÉijen("Derden")

De arrondissementele politiesamenwerking kan per subovereenkomst worden uitgebreid met
andere contracterende partijen, zijnde politiezones van een aangrenzend gerechtelijk
arrondissement en/of gedeconcentreerde diensten van de federale politie van het gerechtelijke
arrondissement Leuven of een aangrenzend gerechtelijk arrondissement. ln voorkomend geval
zullen deze andere contracterende partijen de relevante bepalingen van onderhavige
overeenkomst, die dan als bijlage worden gevoegd bij de subovereenkomst, mee ondertekenen.
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3.
3.1.

De beheersstructuur en -regels

Hetvoorzitterschap

Het voorzitterschap van PoLAr wordt waargenomen door een korpschef van een politiezone van
het gerechtelijke arrondissement Leuven. Het voorzitterschap roteert volgens een af te spreken
beurtrol tussen de politiezones van het gerechtelijke arrondissement Leuven.

3.2.

De stuurgroep

De stuurgroep PoLAr bestaat uit de korpschefs van het gerechtelijke arrondissement Leuven (zie
2.1). De andere contracterende partijen (zie 2.2) maken geen deel uit van de stuurgroep

Per subovereenkomst kan eveneens een stuurgroep ad hoc worden opgericht. ln voorkomend
geval maken alle contracterende partijen van die subovereenkomst deel uit van de stuurgroep ad
hoc.

De stuurgroep PoLAr volgt de werking van het structureel samenwerkingsverband op en beslist
samenwerkingsdomeinen. Voorstellen
dienaangaande kunnen worden ingediend door een lid van de stuurgroep PoLAr.

over bijkomende subovereenkomsten of nieuwe

De stuurgroep PoLAr komt minstens 2 maal per jaar samen. Elk lid van de stuurgroep kan, in
geval van dringende noodwendigheid, de stuurgroep samenroepen.

3.3.

De informatieverplichting aan de bestuurlijke overheid

De korpschef van elke deelnemende politiezone informeert zo vaak als nodig en minstens
éénmaal per jaar de bestuurlijke overheid (burgemeester, voorzitter politiecollege) over de
werking van en evolutie binnen het samenwerkingsverband.

3.4.

De

jaarlijkse evaluatie

Na elk werkingsjaar stelt de stuurgroep een evaluatie op van de politiesamenwerking. Op basis
van de doelstelling van de raamovereenkomst worden de werking en de resultaten van het
samenwerkingsverband geëvalueerd, in totaliteit en per subovereenkomst. Hierbij wordt tevens,
voor zover relevant, de toepassing van de financiële verdeelsleutel geëvalueerd. Tot slot worden
de doelstellingen voor het komende werkingsjaar bepaald en ter goedkeuring voorgelegd aan de
stuurgroep.

4.
4.1.

De wederkerige rechten en plichten
De duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

4.2.

De uittredingsregels en de opzegtermijn

Deze raamovereenkomst is opzegbaar. De opzeg gebeurt per aangetekend schrijven aan de
andere contracterende partijen. De opzegtermijn bedraagt één kalenderjaar en gaat in op 1

januari volgend

op de

opzegging. Partijen kunnen

per

subovereenkomst andere

opzegmodal iteiten overeenkomen.

5.
5.1.

De financiële bepalingen
De verrekening van de gemeenschappelijke kosten

De gemeenschappelijke kosten worden verdeeld tussen de contracterende partijen volgens een
verhouding die is gebaseerd op de goedgekeurde personeelsformatie van elke politiezone.
De concrete cijfers worden bij aanvang van elk werkingsjaar vastgelegd door de stuurgroep (zie
bijlage B).
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Partijen kunnen

per

subovereenkomst andere regels inzake verrekening

van

de

gemeenschappelijke kosten overeenkomen.

6.
6.í.
Fan

cr

De gemeenschappelijke diensten

Organisatievangomeonschappelijkediensten
rhnrraraanlznmcÍ lzan lair{an Ínl r{a nroalio rran aan nomooncnhannoliiko r{ianct

Omwille van de vigerende regelgeving over de leiding van de leden van een politiezone, wordt
een gemeenschappelijke dienst ondergebracht in één korps. De medewerkers die deel uitmaken
van een gemeenschappelijke dienst die buiten hun politiezone van oorsprong ligt, worden er
tewerkgesteld op basis van de statutaire bepalingen die ter zake gelden.

De korpschef van de politiezone waarin de gemeenschappelijke dienst is ondergebracht, is de
korpschef-beheerder van deze gemeenschappelijke dienst. Het personeelskader wordt
vastgesteld door de stuurgroep en wordt opgenomen in de subovereenkomst. De capaciteit van

dit

kader wordt enkel aangewend voor

de

realisatie van

de

doelstellingen

uit

de

subovereenkomst, zodat de loonlasten van de betrokken personeelsleden volledig verrekend
kunnen worden tussen de betrokken contracterende partijen. De korpschef-beheerder houdt hier
toezicht op.
De korpschef-beheerder geeft tijdens elke bijeenkomst van de stuurgroep een stand van zaken
over de werking van de gemeenschappelijke dienst.

6.2.

De gebouwen en het materieel

De politiezone die een gemeenschappelijke dienst huisvest, stelt haar infrastructuur ter
beschikking tegen de modaliteiten bepaald in de subovereenkomst. Hierbij wordt gestreefd naar
een evenwichtige verdeling van de ruimtes voor de gemeenschappelijke diensten tussen de
betrokken pol itie4ones.
De eigen politiezone zorgt voor het individueel materiaal noodzakelijk voor de werking van haar
personeel in de gemeenschappelijke dienst. Hot collectiof matoriaal, dc bcnodigdhcdcn voor dc

dageluKse werKing aisoor< infrastructureie aanpassingen cjie noocizakeiijk zijn om cje
gemeenschappelijke dienst te realiseren, worden aangeleverd door de politiezone die de
gemeenschappelijke dienst huisvest. De praktische regeling wordt in voorkomend geval
opgenomen in de subovereenkomst.
De politiezone die aankopen of investeringen doet en de kosten hiervoor deels wenst te verhalen

op andere contracterende partijen, vraagt vooraf een principeakkoord aan het politiecollege of
college van burgemeester en schepenen van de andere betrokken contracterende partijen en
een formeel akkoord van de politieraad of gemeenteraad van de andere betrokken
contracterende partijen vooraleer de opdracht te gunnen. ln de subovereenkomst worden de
vooruvaarden en procedure voor het vragen van een akkoord rond uitgaven en kosten, duidelijk
weergegeven.
h^
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contracterende partijen dragen bij in de gemaakte kosten volgens het systeem van afschrijving à
rato van de in punt 5.1 bepaalde verdeelsleutel. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de
subovereenkomst, wordt de wettelijk voorziene afschrijvingstermijn gehanteerd.

lndien de samenwerking wordt beëindigd, heeft de politiezone die de gemeenschappelijke dienst
alleen verder zet een voorkooprecht op het collectief materiaal. De prijs is gelijk aan de waarde
van de openstaande afschrijving à rato van de in punt 5.1 bepaalde verdeelsleutel.
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6.3.

Het personeel

De inbreng van het personeel voor gemeenschappelijke diensten wordt per subovereenkomst
bepaald en verrekend. De verrekening gebeurt op basis van de effectieve loonkost.

lndien de stuurgroep van oordeel

is dat er een aanwerving moet

gebeuren voor een

gemeenschappelijke dienst, dan vragen de korpschefs hiervoor vooraf een principeakkoord aan
het politiecollege of college van burgemeester en schepenen van de andere betrokken

contracterende partijen en een formeel akkoord van de politieraad of gemeenteraad van de
andere betrokken contracterende partijen vooraleer de aanwerving te doen. De selectieprocedure
wordt vastgesteld na akkoord van de betrokken korpschefs en na validatie door het betrokken
politiecollege of college van burgemeester en schepenen.

Deze overeenkomst is uitvoerbaar na goedkeuring van de betrokken politiecolleges en colleges
van burgemeester en schepenen of de betrokken gemeenteraden en politieraden.
De korpschef licht deze overeenkomst toe met een concreet voorbeeld: in de praktijk blijkt het
zeer moeilijk een DPO aan te stellen per politiezone. Daarom zal er naar een persoon gezocht
worden die deze taak overkoepelend waarneemt en zal aangesteld worden als DPO van
meerdere pol itiezone s.

Willy Stroobants, raadslid, heeft een vraag in verband met 6.2, 3de alinea, van de overeenkomst.
lmpliceert deze bepaling bijvoorbeeld dat alle politiezones mee de afschrijving zullen moeten
dragen van de aankoop van 1 politiezone? Moet er voor dergelijke aankoop een akkoord
bekomen worden? En zullen de andere politiezones dan via een verdeelsleutel moeten
bijdragen? De korpschef bevestigt dit, maar benadrukt wel dat een politiezone sÍeeds de keuze
zal hebben om al dan niet mee in te stappen in bijvoorbeeld een aankoop van materiaal.
6. Stand van zaken nieuwbouwproject

Aangezien de politiezone momenteel in de onderhandelingsfase zit met het consortium, werden
er reeds meerdere vergaderingen belegd tussen de diverse partijen. Meerdere opties werden
bekeken om de kosten mogelijks te drukken, zoals bijvoorbeeld leasing van materiaal, BIM niet
afnemen en dergelijke meer.
Er werd eveneens reeds een vergadering belegd met de burgemeesters, de schepenen van
financiën, de algemeen directeurs en de financieel directeurs van de 3 gemeentes.

7. Stand van zaken cameranetwerk
De politieraad,

Stand van zaken ANPR
Momenteel zijn er nationaal nog steeds 3 systemen die ANPR-gegevens beheren

.
o
o

Nationale STRIX: 172 camera's;
AMS : Operationele omgeving: 1120 camera's, midden 2022 ongeveer 4000;
Lokale STRIX: lokale zones die nog niet geïntegreerd werden binnen AMS.

Dus om een volledig nationale bevraging te doen, dienen de 3 systemen bevraagd te worden
Vooruitzichten in AMS najaar 2021:

o
r

Blacklist-infozichtbaarin module'opzoekingen'
AMS te gebruiken op terrein binnen FOCUS
9

-

app

.
.
.

Automatlsche detectletool crlmlnele actlvlteiten: vb.: reproductie rturnrrterplatetr
Koppeling vanuit AMS naar DIV - wel zoekmogelijkheden op basis van merk en type
voertuig
Lokale blacklists mogelijk, zoals bijvoorbeeld een BOM-lijst (beheerd door BTS)

Stand van zaken camerabewaking
. De eamerabewaking te HAACHT werd volledig uitgerold. Zowel de front- als de
backoffice kunnen operationeel in werking gesteld worden. Het is juist nog wachten op de

.

.

o
r
.
o

bordjes.
De camerabewaking te KEERBERGEN werd goedgekeurd.
De projectverantwoordelijke Telenet gaat in eerste fase de bekabeling intern in de
gemeente aanpakken en vervolgens worden de camera's geÏnstalleerd.
Op 15 juni starten de bekabelingswerken en de plaatsing van de camera's. De
indienststelling is voorzien op 25 juni.
Bij de gunning door de gemeente Keerbergen werd er een extra camera voorzien aan
GC Den Bussel. Hier werd er gebruik gemaakt van het netwerk van de gemeente om aan
te sluiten op de VMS. De lT-dienst van de gemeente heeft laten weten dat ze dit liever
niet hadden. Hier dient nog een oplossing voor gezocht te worden. (Overleg BM
Keerbergen en Telenet).
De verwerkingsovereenkomst, die door Telenet werd opgesteld werd bekeken en
opmerkingen en vragen voor aanpassingen werden teruggekoppeld.
De opleiding aan de administrators werd gegeven.
Aangifte camera's in het verwerkingsregister werd uitgevoerd.

Alle camera's werden ingebracht in Camelia

8. Overzicht aanwervingen
De politieraad,

Gelet op de wet van

7

december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,

gestructureerd op 2 niveaus;

Overwegende

dat de politieraad moet worden gerapporteerd over de vacantverklaringen

benoemingen beslist door het politiecollege;
BESLUIT unaniem
Kennis te nemen van de volgende besluiten het politiecollege:

.

Politiecollege 08/03/2021: * aanwerving klusjesman

a

Pol itiecolleg

*

e 221 A3l2Q21 :
Aanwerving 3 AINP na organisatie selectiecommissie (4 kandidaten voor 3 plaatsen)

* Samenstelling jury niveau C

* behoeftebepaling MOB 2021-02:

Basiskader

* Team lnterventie

3INP
* Team lTO, afdeling LIK

10

en

1 INP
*

Team wijk, afdeling Boortmeerbeek

1 INP

Middenkader
Team lnterventie
1 HINP

Officierenkader
1 CP Bestuurlijk Coórdinator

CALog-personeel
1 assistent
a

-

niveau C

Politiecollege 1910412021 : aanwerving consulente niveau C
Politiecolleg e 17 10512021 : administratieve aanwerving politiehond Sky

2 personen getekend voor de politiezone via onmiddellijke werving.
Daarnaast staan er nog 2 plaatsen open via onmiddellijke werving. lndien deze niet ingevuld worden
voor 1 juni 2021 (start nieuwe klassen bij de politiescholen) zullen deze meegenomen worden in
aspirantenmobiliteit.
Ondertussen hebben er ook

Mijnheer SfroobanÍs, raadslid, vraagt of de nieuwe aanwervingen allemaal mensen zijn die
rechtsreeks van de politieschool komen, of die vanuit een andere politiezone mobiliteit maken. De
korpschef deelt mee dat alle nieuwkomers mensen zijn die rechtsreeks van de politieschool komen.
9. Griminografie

De politieraad neemt kennis van de toelichting door de korpschef bij de criminaliteitscijfers en de
actieplannen.

Gedaan in zitting als hierboven,
Namens de Politieraad,

De pol

De voorzitter van het

politiecollege,

53r.,1:
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