
         ZITTING VAN 09.06.2022 

 

AANWEZIG. 

Christophe De Graef, burgemeester Diest, voorzitter 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 

Bervoets, Celik, Dirix, Gybels, Jennes, Meyssen, 

Sannen, Schoolmeesters, Schuyten, Vancauwenbergh, 

Volders, Weckx, raadsleden  

Jan Konings, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD. 

Joeri Buttiens, Allessia Claes, Marina Lambrechts, Mario Versavel, raadsleden 

 

AFWEZIG. 

 

DAGORDE. 

 

Openbare zitting  

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 24 februari 2022 

2) Goedkeuring rekening 2021 

3) Algemene vergadering TMVS op 21.06.2022 – goedkeuring agenda en mandaatverlening 

4) Algemene vergadering Interleuven op 22.06.2022 – goedkeuring agenda en 

mandaatverlening 

5) Voorstel tot aankoop van 1 anoniem voertuig via raamovereenkomst 

6) Voorstel tot aankoop van 1 voertuig voor de hondengeleider via raamovereenkomst 

7) Kennisneming Jaarverslag 2021 en Veiligheidsbeeld 2021  

 

DE POLITIERAAD. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2022 

Het verslag van de zitting van 24 februari 2022 wordt goedgekeurd met eenparigheid van 

stemmen. 

 

Raadslid Vranken voegt zich bij de zitting. 

 

2) GOEDKEURING REKENING 2021 

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 77 en 78 en artikel 34 waarmee titel 

VI, hoofdstuk I en II van de nieuwe gemeentewet van toepassing wordt verklaard op het 

budgettair en financieel beheer van de lokale politie;  

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 66 tot en met 72; 

Gelet op de bij dit besluit gevoegde documenten, namelijk: begrotingsrekening 2021 en 

jaarrekening 2021 (balans, resultatenrekening en toelichting); 

Met 77,93 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 
 

Besluit: 

Enig artikel De begrotingsrekening 2021 en de jaarrekening 2021, die als bijlage bij dit besluit 

zijn gevoegd, worden goedgekeurd. 

 

3) ALGEMENE VERGADERING TMVS OP 21.06.2022 – GOEDKEURING AGENDA 

EN MANDAATVERLENING 



Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur; 

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Demerdal-DSZ bij de Tussengemeentelijke 

Maatschappij voor Services (TMVS dv); 

Gelet op de gecoördineerde statuten van TMVS dv; 

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van 

de deelnemers en deze voor de politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de 

politieraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 

elke algemene vergadering; 

Gelet op de oproepingsbrief voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv op 21 juni 2022, 

waarin de agenda werd meegedeeld;  

Overwegende dat het nodig is een plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor deze 

algemene vergaderingen; 

Gelet op de bespreking;  

Met 15 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende agenda voor de algemene jaarvergadering van TMVS dv van 21 juni 2022 

en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten 

wordt goedgekeurd:  

1. Toetreding van deelnemers 

2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen 

3. Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2021 

4. Verslag van de commissaris 

a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2021 afgesloten per 31 december 

2021 

b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2021 

5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris 

6. Actualisering presentievergoeding  

7. Statutaire benoemingen 

8. Aanstelling commissaris 

9. Varia 

Art. 2 Mevrouw Sabine Meyssen wordt aangeduid als plaatsvervanger om de raad te 

vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd 

in naam van de raad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle 

notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles 

te doen wat nodig is om de belangen van de raad te behartigen op deze vergaderingen. 

Art. 3 De raad keurt alle punten op voormelde agenda goed en draagt mevrouw Sabine 

Meyssen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger van PZ Demerdal-DSZ, op om 

namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering 

van TMVS dv vastgesteld op 21.06.2022 te onderschrijven en haar stemgedrag af te 

stemmen op het in de beslissing van de politieraad van heden bepaalde standpunt met 

betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering. 

Art. 4 Deze beslissing wordt meegedeeld aan TMVS en aan de vertegenwoordiger van 

politiezone Demerdal-DSZ. 

 

4) ALGEMENE VERGADERING INTERLEUVEN OP 22.06.2022 – GOEDKEURING 

AGENDA EN MANDAATVERLENING 

Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;  

Gelet op het lidmaatschap van de politiezone Demerdal-DSZ bij Interleuven;  

Gelet op de gecoördineerde statuten van Interleuven;  

Overwegende dat het artikel 432 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 

bepaalt dat de bijzondere algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van 

de deelnemers en deze voor de politiezones rechtstreeks worden aangewezen door de 



politieraden uit hun leden en dat het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor 

elke algemene vergadering;  

Gelet op de uitnodiging voor de algemene vergadering van Interleuven op 22 juni 2022 om 19.00 

uur waarin de agenda werd meegedeeld; 

Gelet op de bespreking;  

Met 15 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende agenda voor de algemene vergadering van Interleuven op 22.06.2022 wordt 

goedgekeurd: 

1. Samenstelling van het bureau  

2. Goedkeuring verslag bijzondere algemene vergadering d.d. 15-12-2021  

3. Verslag over de activiteiten 2021  

4. Jaarrekening per 31-12-2021 – verslag van de commissaris-revisor  

5. Verwerking van de resultaten krachtens art. 44 van de statuten  

6. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris-revisor  

7. Vervanging leden raad van bestuur  

8. Aanpassing presentiegeld  

9. Benoeming/aanstelling commissaris-revisor  

10. Oprichting LOCO CV  

11. Diversen 

Art. 2 Het mandaat van mevrouw Arlette Sannen, de vertegenwoordiger van PZ Demerdal-DSZ, 

inzake de agenda van de algemene vergadering van Interleuven van 22.06.2022, wordt 

vastgesteld als volgt: goedkeuring van alle agendapunten van de algemene vergadering. 

Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan Interleuven en aan de vertegenwoordiger van 

politiezone Demerdal-DSZ. 

 

5) VOORSTEL TOT AANKOOP VAN 1 ANONIEM VOERTUIG 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 

anoniem voertuig voor de recherche; 

Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via het federaal raamcontract Procurement 

2021 R3 032 perceel 44 dat de Federale Politie ten behoeve van de Lokale en Federale Politie 

heeft afgesloten; 

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 € 45.000,00 (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; 

Gelet op de bespreking; 

Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een anoniem voertuig, 

omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – anoniem voertuig voor 

recherche”. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 (BTW 

incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2021 R3 032 perceel 

44, 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 TOT AANKOOP VAN 1 VOERTUIG VOOR DE HONDENGELEIDER 

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 

voertuig voor de hondengeleider; 

Overwegende dat dit voertuig kan worden aangekocht via het federaal raamcontract Procurement 

2021 R3 026 perceel 53 dat de Federale Politie ten behoeve van de Lokale en Federale Politie 

heeft afgesloten; 

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 € 80.000,00 (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; 

Gelet op de bespreking; 

Met 15 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 Er wordt een opdracht geplaatst met als voorwerp de levering van een anoniem voertuig, 

omschreven in de bijgevoegde fiche “Technische bepalingen – voertuig voor 

hondengeleider”. 



Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 80.000,00 (BTW 

incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2021 R3 026 perceel 

53, gesloten door de Federale Politie. 

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

politievoertuigen. 

 

7) KENNISNEMING JAARVERSLAG 2021 EN VEILIGHEIDSBEELD 2021  

De politieraad neemt kennis van het jaarverslag 2021 met toelichting door de korpschef en van 

het veiligheidsbeeld 2021 met toelichting door de beleidsmedewerker. 

 


