
         ZITTING VAN 06.12.2018 

 

AANWEZIG. 

Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 

Peetermans, De Graef, Pauwels, Buttiens, 

Schuyten, Sannen, Gybels, Jacobs, Cortens,  

Rijnders, Versavel, Collin, Claes, raadsleden 

Jan Vanhauwere, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

AFWEZIG.  

Geert Nijs, Rudiger Putseys, raadsleden 

 

VERONTSCHULDIGD. 

Sara De Kock, raadslid 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 27 september 2018 

2) Goedkeuring begroting gewone en buitengewone dienst 2019 

3) Vaststelling van het aantal leden dat de gemeenteraden van Diest en Scherpenheuvel-

Zichem kunnen aanwijzen om zitting te hebben in de politieraad 

4) Voorstel tot aankoop motorbrandstoffen voor dienstvoertuigen via raamovereenkomst 

5) Voorstel tot aankoop van 1 politiecombi “type interventievoertuig” via 

raamovereenkomst 

6) Voorstel om een beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als opdrachtencentrale 

voor afname van de Raamovereenkomst(en) voor “Telecommunicatiediensten ten 

behoeve van de Vlaamse overheid, lokale en provinciale besturen“ 

7) Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege d.d. 09.11.2018 houdende de 

vacantverklaring van één betrekking in het basiskader (één inspecteur interventie)  

 

DE POLITIERAAD. 

 

OPENBARE ZITTING 
 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2018 

Het verslag van de zitting van 27 september 2018 wordt goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen. 

 

Raadslid De Dobbeleer voegt zich bij de zitting. 

 

2) GOEDKEURING BEGROTING GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST 2019 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 39, 40 en de artikelen 71 tot en met 

76;  

Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder de artikelen 5 tot en met 13; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 57 betreffende de onderrichtingen voor het 

opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones; 
Gelet op begroting van de politiezone voor het dienstjaar 2019, die als bijlage bij dit besluit is 

gevoegd; 

Met 83,73 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 



Besluit: 

Enig artikel De begroting 2019 van de politiezone, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, 

wordt goedgekeurd.  

 

3) VASTSTELLING VAN HET AANTAL LEDEN DAT DE GEMEENTERADEN 

VAN DIEST EN SCHERPENHEUVEL-ZICHEM KUNNEN AANWIJZEN OM 

ZITTING TE HEBBEN IN DE POLITIERAAD 

Gelet op artikel 12 en artikel 13 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een 

Geïntegreerde Politiedienst, gestructureerd op 2 niveaus; 

Gelet op de Bevolkingscijfers Vlaams Gewest op 1 januari 2018, zoals gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad van 19 februari 2018 door de Vlaamse Overheid, Kanselarij en Bestuur; 

Overwegende dat de lokale politie in de meergemeentezone wordt bestuurd door een 

politieraad bestaande uit: 

- 13 leden in een meergemeentezone die de 15 000 inwoners niet overschrijdt; 

- 15 leden voor een bevolking van 15 001 tot 25 000 inwoners; 

- 17 leden voor een bevolking van 25 001 tot 50 000 inwoners; 

- 19 leden voor een bevolking van 50 001 tot 80 000 inwoners; 

- 21 leden voor een bevolking van 80 001 tot 100 000 inwoners; 

- 23 leden voor een bevolking van 100 001 tot 150 000 inwoners; 

- 25 leden voor een bevolking van meer dan 150 000 inwoners. 

Overwegende dat de politieraad evenredig wordt samengesteld uit leden van de 

gemeenteraden van de verschillende gemeenten die samen de meergemeentezone vormen, op 

basis van hun respectievelijke bevolkingscijfers; 

Overwegende dat voor het bepalen en het verdelen van het aantal leden de bevolkingscijfers 

in aanmerking worden genomen die als basis hebben gediend voor het bepalen van de 

samenstelling van de verschillende gemeenteraden in de overeenkomstige 

meergemeentezone; 

Overwegende dat elke gemeenteraad beschikt over minstens één vertegenwoordiger in de 

politieraad; 

Overwegende dat de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de 

meergemeentezone van rechtswege lid zijn van de politieraad en niet worden meegerekend in 

het aantal leden; 

Overwegende dat de berekening leidt tot het volgende resultaat: 

Gemeente Inwoners 

gemeente 

1/1/2018 

Aantal leden 

politieraad  

(excl. burgemeesters) 

Raadsleden gemeente in 

politiezone (na 

afronding) 

Diest 23.811  

17 

9 

Scherpenheuvel-Zichem 22.940 8 

Totaal  46.751 17 

Overwegende dat het aantal leden dat iedere gemeenteraad telt in de politieraad, wordt 

vastgesteld door de uittredende politieraad; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit : 

Art. 1 Het aantal politieraadsleden dat door de Stad Diest moet worden verkozen om zitting  

 te hebben in de politieraad van de politiezone Demerdal – DSZ bedraagt: negen. 

Art. 2 Het aantal politieraadsleden dat door de Stad Scherpenheuvel-Zichem moet worden 

verkozen om zitting te hebben in de politieraad van de politiezone Demerdal – DSZ 

bedraagt: acht. 

Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de Stad Scherpenheuvel-Zichem, aan de stad  

 Diest en aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant. 

 

4) VOORSTEL TOT AANKOOP MOTORBRANDSTOFFEN VOOR 

DIENSTVOERTUIGEN VIA RAAMOVEREENKOMST 



Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de afname van 

motorbrandstoffen door middel van magneetkaarten; 

Overwegende dat deze motorbrandstoffen afgenomen kunnen worden via de 

raamovereenkomst FORCMS-POMP-108: afname van motorbrandstoffen (benzine, diesel) 

door middel van magneetkaarten, gesloten door de Federale Overheidsdienst Personeel en 
Organisatie, na toepassing van de regelgeving inzake overheidsopdrachten; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de totale kostprijs voor het tanken van de dienstvoertuigen voor een periode 

van vier jaar wordt geraamd op € 200.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op 

art. 330/127-03, olie en brandstoffen voor voertuigen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de afname van motorbrandstoffen 

door middel van magneetkaarten voor een periode van vier jaar (2019 tot en met 

2022). 

Art. 2 Het totale bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op 

€ 200.000,00 (BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst FORCMS-POMP-108: afname 

van motorbrandstoffen (benzine, diesel) door middel van magneetkaarten, gesloten 

door de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/127-03, olie en 

brandstoffen voor voertuigen. 

 

5) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN 1 POLITIECOMBI “TYPE 

INTERVENTIEVOERTUIG” VIA RAAMOVEREENKOMST 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  



Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van een 

politiecombi type “interventievoertuig”; 

Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via de raamovereenkomst Procurement 

2016 R3 010 perceel 37 Combi DIESEL (Mobiel kantoor), gesloten door de Federale Politie; 

Overwegende dat, volgens artikel 47 van de wet van 17.06.2016, een aanbestedende overheid 

die een beroep doet op een aankoopcentrale vrijgesteld is van de verplichting om zelf een 

plaatsingsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat de kosten in totaal indicatief geraamd worden op € 70.000,00 (BTW incl.); 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de buitengewone begroting op 

art. 330/743-98, aankoop van politievoertuigen; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een politiecombi 

type “interventievoertuig”; omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische 

bepalingen – politiecombi type “interventievoertuig””. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 70.000,00 

(BTW incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2016 R3 010 perceel 

37 Combi DIESEL (Mobiel kantoor), gesloten door de Federale Politie. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/743-98, aankoop van 

politievoertuigen. 

 

6) VOORSTEL OM EEN BEROEP TE DOEN OP DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

ALS OPDRACHTENCENTRALE VOOR AFNAME VAN DE 

RAAMOVEREENKOMST(EN) VOOR “TELECOMMUNICATIEDIENSTEN 

TEN BEHOEVE VAN DE VLAAMSE OVERHEID, LOKALE EN PROVINCIALE 

BESTUREN“ 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 

gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33; 

Gelet op de “Nieuwe Gemeentewet”, inzonderheid art. 234, eerste lid; 

Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26.03.2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17.06.2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen, in het 

bijzonder artikel 47;  

Gelet op de wet 17.06.2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, en 

latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 18.04.2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 14.01.2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 



Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 (zie document 

VR PV 2017/13 - punt 0029) tot gunning via een onderhandelingsprocedure met 

bekendmaking van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit "Het aanbieden 

van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit spraaktelefonie (vast en 

mobiel) en marketingnummers, datacommunicatie (vast, mobiel en inclusief "Machine to 

Machine" of "Internet of Things") en virtuele telefooncentrales (Cloud PBX)" verdeeld over 

de volgende 4 percelen: 

-Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie, 

-Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel gebruik, 

-Perceel 3: Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen ("Machine to Machine" 

en "Internet of Things"), 

-Perceel 4: Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX); 

Gelet op het in uitvoering van deze beslissing door de projectleider Telecommunicatie 

goedgekeurde bestek nr. 2017/HFB/OPMB/33326; 

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 waarbij voornoemde 

opdracht gegund wordt aan:  

- Wat betreft perceel 1 Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie:  

Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 27 

- Wat betreft perceel 2 Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel 

gebruik: Proximus NV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 

27 

- Wat betreft perceel 3 Mobiele datacommunicatie voor machines/toepassingen (“Machine to 

Machine” en “Internet of Things”) : Orange Belgium NV met maatschappelijke zetel te 

1140 Brussel, Bourgetlaan 3 

- Wat betreft perceel 4 Virtuele telefooncentrale (Cloud PBX): Nextel NV, met 

maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Koralenhoeve 15; 

Overwegende dat als gevolg van de gunning van voormelde percelen, door de Vlaamse 

Gemeenschap voor elk perceel met de gekozen dienstverlener een raamovereenkomst met één 

dienstverlener werd gesloten waarbij de Vlaamse Gemeenschap telkens optreedt als 

opdrachtencentrale; 

Overwegende dat de politiezone van de mogelijkheid tot afname van één of meerdere 

raamovereenkomsten via de opdrachtencentrale gebruik kan maken waardoor zij krachtens 

artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 

gunningsprocedure te organiseren; 

Overwegende dat het aangewezen is dat de politiezone gebruik maakt van deze door de 

opdrachtencentrale aangeboden raamovereenkomst(en) om volgende redenen:  

- de in deze raamovereenkomst(en) voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de 

behoefte van de politiezone;  

- de politiezone moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en geld 

betekent; 

- de Vlaamse overheid beschikt over know-how of technische expertise inzake 

telecommunicatiediensten; 

Overwegende dat de politiezone niet verplicht is tot afname van diensten;  

Overwegende dat de politiezone de keuze heeft af te nemen van perceel 1 en/of 2 en/of 3 

en/of 4 van voornoemde opdracht;  

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven werden in de begroting op artikel: 

330/123-11, telefoonkosten en artikel: 330/123-13, beheers –en werkingskosten van de 

informatica; 

Op voorstel van het politiecollege; 

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 



Art. 1 Politiezone Demerdal-DSZ doet een beroep op de opdrachtencentrale van de Vlaamse 

Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via de 

Raamovereenkomst 2018 met een looptijd van zeven jaar voor de volgende percelen: 

- Perceel 1: Vaste telefonie, marketingnummers & vaste datacommunicatie, 

- Perceel 2: Mobiele telefonie, mobiele datacommunicatie voor professioneel 

gebruik. 

Art. 2 De in artikel 1 vermelde opdrachten worden gefinancierd op art artikel: 330/123-11 

telefoonkosten en artikel: 330/123-13, beheers –en werkingskosten van de informatica. 

 

7) BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HET POLITIECOLLEGE D.D. 

09.11.2018 HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING 

IN HET BASISKADER (ÉÉN INSPECTEUR INTERVENTIE)  

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 09.11.2018 houdende de vacantverklaring 

van één betrekking in het basiskader (inspecteur van politie – interventie); 

Overwegende dat de beslissing van het politiecollege ter bekrachtiging dient voorgelegd te 

worden aan de politieraad; 

Gelet op de bespreking;  

Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De politieraad bekrachtigt de beslissing van het politiecollege d.d. 09.11.2018 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het basiskader (inspecteur 

van politie – interventie). 

 


