
         ZITTING VAN 20.10.2022 

 

AANWEZIG. 

Christophe De Graef, burgemeester Diest, voorzitter 

Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 

Bervoets, Celik, Dirix, Gybels, Jennes, Lambrechts, , 

Meyssen, Sannen, Schoolmeesters, Schuyten, Vancauwenbergh, 

Versavel, Volders, Weckx, raadsleden  

Jan Konings, korpschef 

An Claes, secretaris 

 

VERONTSCHULDIGD. 

Joeri Buttiens, Allessia Claes, Koen Vranken,raadsleden 

 

AFWEZIG. 

 

DAGORDE. 

 

 

Openbare zitting 

1) Goedkeuring verslag van de zitting van 9 juni 2022 

2) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 

04 augustus 2022 houdende de goedkeuring van de rekening 2021 van de politiezone 

Demerdal-DSZ 

3) Goedkeuring begrotingswijziging 2022  

4) Voorstel opdracht levering maaltijdcheques voor een periode van 4 jaar via 

raamovereenkomst 

5) Voorstel opdracht installeren van een private cloud met een ‘pay as you go’ principe voor 

een periode van 4 jaar via raamovereenkomst 

6) Bekrachtiging beslissing politiecollege d.d. 09.06.2022 houdende de vacantverklaring van 

één betrekking in het basiskader (inspecteur van politie – functioneel beheerder) 

7) Bekrachtiging beslissing politiecollege d.d. 09.06.2022 houdende de vacantverklaring van 

één betrekking in het basiskader (inspecteur van politie – noodhulp) 

8) Bekrachtiging beslissing politiecollege d.d. 09.06.2022 houdende de vacantverklaring van 

één betrekking in het CALog-kader niveau C (assistent logistiek) 

9) Buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 13 december 2022 – goedkeuring 

agenda en mandaatverlening 

 

 

DE POLITIERAAD. 

 

OPENBARE ZITTING 

 

1) GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 9 JUNI 2022 

Het verslag van de zitting van 9 juni 2022 wordt goedgekeurd met eenparigheid van stemmen. 

 

2) KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 04 AUGUSTUS 2022 HOUDENDE DE 

GOEDKEURING VAN DE REKENING 2021 VAN DE POLITIEZONE 

DEMERDAL-DSZ 

De politieraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 

d.d. 04 augustus 2022 houdende de goedkeuring van de rekening 2021 van de politiezone 

Demerdal-DSZ. 

 



3) GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING 2022  

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

gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 39 en 40; 

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

boekhouding van de lokale politie, in het bijzonder artikel 14 en 15; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 61 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen 

van de politiebegroting voor 2021 ten behoeve van de politiezones; 

Gelet op de begroting 2022 van de politiezone, vastgesteld door de politieraad op 7 december 

2021; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 13 januari 2022 waarbij de begroting dienstjaar 2022 

van de politiezone Demerdal DSZ wordt goedgekeurd; 

Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone een aantal kredieten moeten 

aangepast worden; 

Gelet op het document begrotingswijziging gewone dienst (nummer 1) en buitengewone dienst 

(nummer 2) die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd; 

Met 84,87 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Enig artikel De begrotingswijziging van de gewone dienst (nummer 1) en van de 

buitengewone dienst (nummer 2), die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, 

worden goedgekeurd.  

 

4) VOORSTEL OPDRACHT LEVERING MAALTIJDCHEQUES VOOR EEN 

PERIODE VAN 4 JAAR 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 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;  

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van 

het personeel van de politiediensten; 

Overwegende dat vanaf 1 november 2022 alle leden van de Geïntegreerde Politie die hier recht 

op hebben, maaltijdcheques krijgen en dit dankzij het sectoraal akkoord van 2017-2018; 

Overwegende dat de eerste maaltijdcheques zullen geleverd worden in januari 2023; 

Overwegende dat deze leveringen kunnen gebeuren via de meerjarige raamovereenkomst van 

diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques die 

maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden van de Geïntegreerde Politie, 

gestructureerd op twee niveaus Procurement 2022 R3 082 die de Federale Politie sloot met de 

firma Edenred Belgium sa, Boulevard Du Souverain 165, Bte 9 te 1160 Auderghem als laureaat 

van deze overheidsopdracht; 

Overwegende dat de politiezones en de AIG zich kunnen aansluiten bij de overheidsopdracht van 

de Federale Politie, die als aankoopcentrale optreedt in het kader van dit dossier; 



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 kost voor de maaltijdcheques zelf voor een periode van 4 jaar indicatief 

geraamd wordt op € 612.500,00; 

Overwegende dat budget voorzien zal worden op art. 330/115-41: ‘andere geldelijke 

tegemoetkomingen aan het politiepersoneel’ van de gewone begroting; 

Overwegende dat er geen bijkomende kosten worden aangerekend voor onder meer de 

afhandeling van de bestellingen en het opladen van de rekeningen, de magneetkaarten en de 

verzending ervan, de aanmaak van de maaltijdchequerekening; 

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 het aanmaken, verdelen en beheren van 

elektronische maaltijdcheques die maandelijks worden toegekend aan de personeelsleden 

voor een periode van vier jaar. 

Art. 2 Het bedrag van de te leveren maaltijdcheques wordt geraamd op € 612.500,00 (BTW 

incl.) voor vier jaar. De raming is indicatief. Er worden geen bijkomende kosten 

aangerekend.  

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst Procurement 2022 R3 082, gesloten 

door de Federale Politie. 

Art. 4 De maaltijdcheques worden gefinancierd op art. 330/115-41, andere geldelijke 

tegemoetkomingen aan het politiepersoneel. 

 

5) VOORSTEL OPDRACHT INSTALLEREN VAN EEN PRIVATE CLOUD MET EEN 

‘PAY AS YOU GO’ PRINCIPE VOOR EEN PERIODE VAN 4 JAAR 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 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen;  

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, en latere 

wijzigingen;  

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

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

latere wijzigingen; 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;  

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 

sectoren, en latere wijzigingen; 

Gelet op het politieraadsbesluit van 27 september 2018 om de serverinfrastructuur in een remote 

datacenter te plaatsen; 

Overwegende dat de serververnieuwing in 2023 opnieuw zal dienen te gebeuren na 5 jaar; 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Leuven d.d. 

29.07.2022 houdende de gunning van de opdracht "meerjarige aankoopcentrale Managed 

Datacenter Services" via openbare procedure (wet van 17 juni 2016, artikel 36) aan de firma 

Lebon IT Services, Roeselarestraat 205A, Oostnieuwkerke; 

Overwegende dat de politiezone Leuven optreedt als aankoopcentrale voor de politiezones van 

het arrondissement Leuven, de in het arrondissement Leuven gedeconcentreerde diensten van de 

federale politie, gehuisvest in het politiehuis en de stad Leuven en de aan haar gelinkte 

organisaties (Zorg Leuven, Museum M, enzovoort); 



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 via deze overeenkomst diensten afgenomen kunnen worden om een private 

cloud te installeren met een principe van ‘pay as you go service’; 

Overwegende dat er dus enkel betaald zal worden voor het deel dat gebruikt zal worden, en dat 

schaalbaar is in tijd en naar behoefte; 

Overwegende dat deze overeenkomst een vaste prijs per gebruiker aanbiedt, met inbegrip van 

hard- en software, licenties, storage, updates en onderhoud, waarbij per onderdeel ook nog de 

keuze kan worden gemaakt voor de nodige back-ups en redundantie van kritieke services; 

Overwegende dat het wenselijk is om van deze diensten gebruik te maken voor de komende 4 

jaar van 2023 tot en met 2026; 

Overwegende dat de kosten over deze periode voor de zone geraamd worden op € 244.575,02 

waarbij de kosten per jaar als volgt opgemaakt zijn: 

- Raming 2023: € 57,498.22 (deze korting houdt rekening met de recuperatie van bestaande 

middelen in het eerste jaar) 

- Raming 2024: € 61,128.22 

- Raming 2025: € 61,128.22 + 2% = € 62,350.78 

- Raming 2026: € 62,350.78 + 2% = € 63,597.80 

Overwegende dat de nodige kredieten ingeschreven dienen te worden op de gewone begroting op 

art. 330/123-17, werkingskosten informatica; 

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 het installeren van een private cloud 

met een ‘pay as you go’ principe voor 4 jaar. 

Art. 2 Het bedrag van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 244. 575,02 (BTW 

incl.). De raming is indicatief. 

Art. 3 De aankoop zal gebeuren via de raamovereenkomst “meerjarige aankoopcentrale 

Managed Datacenter Services - 2022_CBS_04191” gesloten door PZ Leuven. 

Art. 4 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/123-17, werkingskosten 

informatica. 

 

6) BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 09.06.2022 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET 

BASISKADER (INSPECTEUR VAN POLITIE – FUNCTIONEEL BEHEERDER) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 09.06.2022 houdende de vacantverklaring van 

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

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. 09.06.2022 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het basiskader (inspecteur 

van politie – functioneel beheerder). 

 

7) BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 09.06.2022 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET 

BASISKADER (INSPECTEUR VAN POLITIE – NOODHULP) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 09.06.2022 houdende de vacantverklaring van 

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



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. 09.06.2022 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het basiskader (inspecteur 

van politie – noodhulp). 

 

8) BEKRACHTIGING BESLISSING POLITIECOLLEGE D.D. 09.06.2022 

HOUDENDE DE VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING IN HET 

CALOG-KADER NIVEAU C (ASSISTENT LOGISTIEK) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege d.d. 09.06.2022 houdende de vacantverklaring van 

betrekking in het CALog-kader niveau C (assistent logistiek); 

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. 09.06.2022 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het CALog-kader niveau C 

(assistent logistiek). 

 

9) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN TMVS DV OP 13 

DECEMBER 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 buitengewone algemene vergadering van TMVS dv op 13 

december 2022, waarin de agenda werd meegedeeld;  

Gelet op de bespreking;  

Met 16 ja-stemmen, 0 nee-stemmen, 0 onthoudingen; 

 

Besluit: 

Art. 1 De volgende agenda voor de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 13 

december 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. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023 (cfr. artikel 

432 DLB) 

4. Begroting 2023 (cfr. artikel 432 DLB) 

5. Actualisering presentievergoeding 

6. Statutaire benoemingen 

Varia 



Art. 2 De raad keurt alle punten op voormelde agenda goed en draagt de heer Mario Versavel, 

als vertegenwoordiger van PZ Demerdal-DSZ, op om namens het bestuur alle akten en 

bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv 

vastgesteld op 13.12.2022 te onderschrijven en zijn 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. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan TMVS en aan de vertegenwoordiger van 

politiezone Demerdal-DSZ. 

 


