
         ZITTING VAN 27.10.2011 
 
 
AANWEZIG.  
 
Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter politiecollege, voorzitter 
Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid 
Van de Wouwer, Reynders, Van Meeuwen, Swinnen, Uyttebroek, Bellen, Jennes, Bervoets, 
Peetermans, Cluckers, Creces, Corens, Pauwels, Putseys, raadsleden, 
Roland Pacolet, korpschef 
An Claes, secretaris  
 
DAGORDE. 
 

Openbare zitting 
1) Goedkeuring verslag van de zitting van 16 juni 2011 
2) Kennisneming van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 houdende de verlenging 

van het mandaat van de korpschef 
3) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 

19.07.2011 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 (gewone dienst) en 
nr.2 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de politiezone 
Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2011 (Federale Overheid) 

4) Kennisneming van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-Brabant d.d. 
27.07.2011 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 (gewone dienst) en 
nr.2 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de politiezone 
Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2011 (Vlaamse Overheid) 

5) Goedkeuring begrotingswijziging nr. 3 (gewone dienst) en nr. 4 (buitengewone dienst) 
6) Toekenning dotatie aan de vzw 5396  
7) Bekrachtiging machtiging rechtsvordering privé-ongeval personeelslid 
8) Machtiging rechtsvordering tegen de federale politie inzake de Copernicuspremie 
9) Voorstel tot bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege dd. 24.06.2011 

houdende de dringende vacantverklaring van één betrekking van assistent (CALog niveau 
C) – contractuele betrekking met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (drie 
maanden) 

10) Vacantverklaring van één halftijdse betrekking hulpkracht (niveau D) in het 
administratief en logistiek kader, in te vullen via externe werving 

11) Vacantverklaring van één halftijdse betrekking hulpkracht (niveau D) in het 
administratief en logistiek kader, in te vullen via externe werving 

12) Voorstel tot aankoop, plaatsing en in bedrijf stelling van apparatuur ten behoeve van 
audiovisuele opname van verhoren 

13) Toelichting lokale veiligheidsbevraging 
 
 
DE POLITIERAAD . 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. GOEDKEURING VERSLAG VAN DE ZITTING VAN 16 JUNI 2011  
Het verslag van de zitting dd. 16.06.2011 wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. KENNISNEMING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 AUGU STUS 2011 

HOUDENDE DE VERLENGING VAN HET MANDAAT VAN DE KORPS CHEF 



De politieraad neemt kennis van het koninklijk besluit van 19 augustus 2011 houdende de 
verlenging van het mandaat van de korpschef. 
 
3. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 19.07.2011 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING NR.1 (GEWONE  
DIENST) EN NR.2 (BUITENGEWONE DIENST) VAN DE BEGROT ING VAN DE 
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL DSZ VOOR  HET 
DIENSTJAAR 2011 (FEDERALE OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 19.07.2011 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 (gewone 
dienst) en nr.2 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2011 (Federale Overheid). 
 
4. KENNISNEMING VAN HET BESLUIT VAN DE GOUVERNEUR VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT D.D. 27.07.2011 HOUDENDE DE 
GOEDKEURING VAN DE BEGROTINGSWIJZIGING NR.1 (GEWONE  
DIENST) EN NR.2 (BUITENGEWONE DIENST) VAN DE BEGROT ING VAN DE 
LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE DEMERDAL DSZ VOOR  HET 
DIENSTJAAR 2011 (VLAAMSE OVERHEID)  

De politieraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur van de Provincie Vlaams-
Brabant d.d. 27.07.2011 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr.1 (gewone 
dienst) en nr.2 (buitengewone dienst) van de begroting van de lokale politie van de 
politiezone Demerdal-DSZ voor het dienstjaar 2011 (Vlaamse Overheid) 
 
5. GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING NR. 3 (GEWONE DIENS T) EN 

NR. 4 (BUITENGEWONE DIENST) 
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; 
Overwegende dat er voor de opmaak van begroting 2011 geen begrotingsonderrichtingen 
beschikbaar waren zodat de onderrichtingen met betrekking tot de opmaak van begroting 
2010 werden gevolgd; 
Gelet op de ministeriële omzendbrief PLP 46 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2010 ten behoeve van de politiezone; 
Gelet op de begroting 2011 van de politiezone, vastgesteld door de politieraad op 16 
december 2010; 
Gelet op het besluit van de gouverneur van 1 februari 2011 waarbij de begroting dienstjaar 
2011 van de politiezone Demerdal-DSZ wordt goedgekeurd; 
Overwegende dat voor de goede werking van de politiezone een aantal kredieten aangepast 
moeten worden; 
Gelet op het document begrotingswijziging gewone dienst (nummer 3) en buitengewone 
dienst (nummer 4) die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd; 
Met 83,73 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 

Besluit: 
Art. 1. De begrotingswijziging van de gewone dienst (nummer 3) en van de buitengewone 

dienst (nummer 4) worden goedgekeurd.  
Art. 2. De gewone dienst wijzigt als volgt: 

 Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Na wijziging 



Ontvangsten eigen dienstjaar 
Uitgaven eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

8.802.541,20 
8.340.370,96 

 
0,00 

379.008,46 
 

0,00 
82.750,00 

50.481,00 
500,00 

 
0,00 

20.069,00 
 

0,00 
5.000,00 

24.912,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

8.828.110,20 
8.340.870,96 

 
0,00 

399.077,46 
 

0,00 
87.750,00 

 
Art. 3. De buitengewone dienst wijzigt als volgt: 

 Oorspronkelijk Verhoging Verlaging Na wijziging 

Ontvangsten eigen dienstjaar 
Uitgaven eigen dienstjaar 
 
Ontvangsten vorige jaren 
Uitgaven vorige jaren 
 
Ontvangsten overboekingen 
Uitgaven overboekingen 

576.731,00 
412.750,00 

 
0,00 
0,00 

 
82.750,00 

0,00 

0,00 
5.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
5.000,00 

0,00 

5.000,00 
5.000,00 

 
0,00 
0,00 

 
0,00 
0,00 

571.731,00 
412.750,00 

 
0,00 
0,00 

 
87.750,00 

0,00 
 
6. TOEKENNING DOTATIE AAN DE VZW 5396  
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen; 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juni 2005; 
Gelet op de vraag van vzw 5396, een vzw die in 2010 werd opgericht voor het 
politiepersoneel met tot doel de leden van het politiekorps dichter bij elkaar te brengen 
middels allerlei activiteiten, voor het vrijmaken van een werkingstoelage ten bedrage van 
€ 500,00; 
Overwegende dat de kredieten in de eerder in deze zitting goedgekeurde begrotingswijziging 
voorzien zijn op artikel 330/332-02; 
Gelet op de bespreking; 
Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1:  Aan vzw 5396 wordt een toelage uitgekeerd van € 500,00 voor activiteiten met als 

doel de leden van het politiekorps dichter bij elkaar te brengen.  
Art. 2: Vzw 5396 zal wanneer zij een nieuwe toelage aanvraagt een voor waar en echt 

verklaarde staat van uitgaven voorleggen, ondertekend door de ontvanger van de 
toelage. De “staat van uitgaven” zal vergezeld zijn van alle mogelijke facturen, 
bewijsstukken en rekeningen waaruit de juistheid van de verklaarde onkosten blijkt. 

Art. 3: Deze beslissing wordt meegedeeld aan de bijzonder rekenplichtige. 
 
7. BEKRACHTIGING MACHTIGING RECHTSVORDERING PRIVÉ-ONGE VAL 

PERSONEELSLID 
Gelet op de beslissing van het politiecollege dd. 01.07.2011 houdende de dagvaarding, met 
bijstand van meester Dans Francine, advocaat bij het kantoor Dans, Decat, Van Erum, Deneef 
C.V.B.A., Engelandstraat 92, van de verzekeringsmaatschappij N.V. KBC verzekeringen met 
zetel te Leuven, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, voor de bevoegde rechtbank met 
het verzoek om de gedaagde te veroordelen tot het betalen aan de verzoekster, zijnde de 
politiezone Demerdal – DSZ, van een provisionele vergoeding, gekend tot februari 2011, en 



haar voorbehoud te verlenen voor eventuele vergoedingen na februari 2011, bovendien 
inbegrepen de kosten van het geding en de wettelijk voorziene rechtsplegingvergoeding; 
Overwegende dat de politieraad hiermee kan instemmen;  
Overwegende dat de beslissing van het college 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 dd. 01.07.2011 

houdende de dagvaarding, met bijstand van meester Dans Francine, advocaat bij 
het kantoor Dans, Decat, Van Erum, Deneef C.V.B.A., Engelandstraat 92, van de 
verzekeringsmaatschappij N.V. KBC verzekeringen met zetel te Leuven, 
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, voor de bevoegde rechtbank met het 
verzoek om de gedaagde te veroordelen tot het betalen aan de verzoekster, zijnde 
de politiezone Demerdal – DSZ, van een provisionele vergoeding, gekend tot 
februari 2011, en haar voorbehoud te verlenen voor eventuele vergoedingen na 
februari 2011, bovendien inbegrepen de kosten van het geding en de wettelijk 
voorziene rechtsplegingvergoeding. 

 
8. MACHTIGING RECHTSVORDERING TEGEN DE FEDERALE POLITI E 

INZAKE DE COPERNICUSPREMIE  
Gelet op het artikel 270, 2de lid van de Nieuwe Gemeentewet;  
Gelet op het Koninklijk Besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld 
van het personeel van de politiediensten (B.S., 8 mei 2009) zoals gewijzigd bij arrest van de 
Raad van State van 26 april 2011; 
Gelet op de beslissingen van het politiecollege van 30 december 2010 en 28 januari 2011 tot 
aanstelling van Mr. Wim RASSCHAERT en Mr. Bert BEELEN tot raadsman van de 
politiezone voor de gerechtelijke procedures ingesteld tegen de politiezone tot uitbetaling van 
vermeend achterstallige Copernicuspremies; 
Overwegende dat er argumenten zijn om in bovengenoemde procedures de Belgische staat te 
dagvaarden in tussenkomst en vrijwaring; 
Overwegende dat zodoende een machtiging aan het politiecollege gegeven dient te worden 
om op te kunnen treden als eiseres in het kader van deze procedures;  
Gelet op de bespreking; 
Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Enig artikel: De politieraad machtigt het politiecollege tot het optreden in rechte als eiseres 

binnen het kader van procedures die werden aangespannen tegen de politiezone 
tot uitbetaling van, dan wel vergoeding voor vermeend achterstallige 
Copernicus-premies, dit in ieder geval met het oog op een mogelijke 
dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring van de Belgische staat. 

 
9. VOORSTEL TOT BEKRACHTIGING VAN DE BESLISSING VAN HE T 

POLITIECOLLEGE DD. 24.06.2011 HOUDENDE DE DRINGENDE 
VACANTVERKLARING VAN ÉÉN BETREKKING VAN ASSISTENT ( CALOG 
NIVEAU C) – CONTRACTUELE BETREKKING MET EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE DUUR (DRIE MAANDEN ) 

Gelet op de beslissing van het politiecollege dd. 24.06.2011 houdende de vacantverklaring 
van één betrekking in het administratief en logistiek kader – Niveau C: Assistent – 
contractuele betrekking met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur; 



Overwegende dat de politieraad kan instemmen met de hoogdringendheid van de 
vacantverklaring; 
Overwegende dat de beslissing van het college 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 dd. 24.06.2011 

houdende de vacantverklaring van één betrekking in het administratief en 
logistiek kader – niveau C: Assistent – contractuele betrekking met een 
arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. 

 
10. VACANTVERKLARING VAN ÉÉN HALFTIJDSE BETREKKING 

HULPKRACHT (NIVEAU D) IN HET ADMINISTRATIEF EN LOGI STIEK 
KADER, IN TE VULLEN VIA EXTERNE WERVING  

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 
tot de politiediensten (Exoduswet), meer bepaald op de bepalingen van hoofdstuk IV. inzake 
de externe indienstneming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de 
politiediensten (RPPol), inzonderheid deel IV – titel I – hoofdstuk II, deel V – titel III – 
hoofdstuk I en II, deel VI – titel II – hoofdstuk II; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 januari 2002 – GPI 
15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezone; 
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 juni 2002 – GPI 
15bis betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling 
van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing 
van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALOG-personeel in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne 
verschuivingen; 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 04 oktober 2005 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van het contractueel administratief personeel en het contractueel logistiek  
personeel van de lokale politie in de politiezone Demerdal - DSZ; 
Gelet op de beslissing van het politiecollege van 27 juni 2008 betreffende de overeenkomst 
tussen stad Scherpenheuvel-Zichem en de politiezone waarin overeengekomen wordt dat het 
politiehuis te Scherpenheuvel-Zichem wordt onderhouden door een medewerker van de stad 
Scherpenheuvel-Zichem; 
Overwegende dat voornoemde medewerker, mevrouw Rita Bellen, met pensioen zal gaan op 
01 januari 2012; 
Overwegende dat het wenselijk is dat het onderhoud van het politiehuis te Scherpenheuvel-
Zichem gebeurt door een personeelslid van de politiezone; 
Overwegende dat het dan ook nodig is een halftijdse betrekking (19 uur per week) voor 
hulpkracht (schoonmaker M/V) vacant te verklaren; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Gelet op de bespreking; 



Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 De volgende betrekking wordt vacant verklaard: 
 Personeelsformatie contractueel administratief en contractueel logistiek personeel : 
 - Eén halftijdse bediening in niveau D: Hulpkracht (arbeidsovereenkomst van 

onbepaalde duur). 
Art. 2 Met betrekking tot de invulling van de vacant verklaarde bediening, wordt het 

volgende vastgesteld: 
 1)Functiebeschrijving 

 a) Functie: 
 - CALOG personeel: Niveau D: Hulpkracht (schoonma(a)k(st)er – arbeid(st)er) 
 b) Aantal vacante plaatsen en plaats van tewerkstelling : 
 - Eén halftijdse betrekking 
 - Politiezone Demerdal – DSZ, politiehuis Scherpenheuvel-Zichem, Zuidervest 

28 (of in uitzonderlijke omstandigheden: politiehuis Diest, Leuvensestraat 92) 
 - Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor een gelijkwaardige 

functionaliteit met een geldigheidsduur van één jaar 
 c) Duur, aard en indiensttreding: 
 - Halftijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur  
 - Datum van indiensttreding: 01 januari 2012 
 2)Weddeschaal 
 Niveau D – weddeschaal DD1-DD3 
 3)Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie 
 - Geen diploma- en studievereisten, wel een praktische kennis van onderhouds- en 

schoonmaaktechnieken 
 - Kennis van het Nederlands is vereist 
 Takenpakket 
 Hij/zij zal onder de leiding van de wijkcoördinator instaan voor o.a.: 
 - het onderhoud en de reiniging van het politiegebouw te Scherpenheuvel-Zichem 
 - de voorbereiding van zalen voor vergaderingen (koffie, …) 
 Gewenst profiel 
 - ervaring als schoonma(a)k(st)er is wenselijk 
 - grondige kennis van de verschillende taken 
 - er wordt van de medewerker verwacht dat hij/zij: 
  - de nodige discretie en vertrouwelijkheid aan de dag legt 
  - hulpvaardig is en zin voor initiatief heeft 
  - ordelijk en zeer nauwkeurig werkt 
  - zelfstandig kan werken 
  - zich flexibel opstelt 
  - in teamverband kan werken 
 Selectieprocedure 
 Schriftelijke proef omtrent onderhouds- en schoonmaaktechnieken. 
 Interview met het diensthoofd, bijgestaan door een medewerker van de stad Diest en 

een medewerker van de stad Scherpenheuvel-Zichem. 
 Informatie te verkrijgen bij volgende contactpersonen 
 Graad, Voornaam, Naam : CP Marc Meelberghs / consulente Caroline Kennes 
 Adres van de zone: PZ Demerdal - DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest 
 Telefoonnummer: 013 35 87 80. 
 Solliciteren 



 Alleen de volledige kandidaatsdossiers die uiterlijk drie weken na publicatie naar het 
postadres PZ Demerdal, Leuvensestraat 92 verstuurd worden, worden in aanmerking 
genomen: 

 Een volledig kandidaatsdossier bestaat uit de volgende documenten: 
- een sollicitatiebrief  
- curriculum vitae met vermelding van het rijksregisternummer 
- een recent bewijs van goed gedrag en zeden (maximaal drie maanden oud) 

 Uiterste inschrijvingsdatum: drie weken na publicatie van deze vacature. 
Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-

Brabant. 
 
11. VACANTVERKLARING VAN ÉÉN HALFTIJDSE BETREKKING 

HULPKRACHT (NIVEAU D) IN HET ADMINISTRATIEF EN LOGI STIEK 
KADER, IN TE VULLEN VIA EXTERNE WERVING  

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus; 
Gelet op de Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de 
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking 
tot de politiediensten (Exoduswet), meer bepaald op de bepalingen van hoofdstuk IV. inzake 
de externe indienstneming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader; 
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van de 
politiediensten (RPPol), inzonderheid deel IV – titel I – hoofdstuk II, deel V – titel III – 
hoofdstuk I en II, deel VI – titel II – hoofdstuk II; 
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels 
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten; 
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 24 januari 2002 – GPI 
15 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de 
politiezone; 
Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 25 juni 2002 – GPI 
15bis betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling 
van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing 
van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALOG-personeel in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne 
verschuivingen; 
Gelet op de beslissing van de politieraad van 04 oktober 2005 houdende vaststelling van de 
personeelsformatie van het contractueel administratief personeel en het contractueel logistiek  
personeel van de lokale politie in de politiezone Demerdal - DSZ; 
Gelet op de brief van 21 maart 2011 van mevrouw Suzanna Daems, hulpkracht-
schoonmaakster in contractueel verband (halftijds) bij politiezone Demerdal-DSZ, waarbij zij 
haar ontslag aanbiedt met het oog op haar pensionering vanaf 01 maart 2012; 
Gelet op de beslissing van het politiecollege van 08 april 2011 waarbij wordt ingestemd met 
de beëindiging van de met Suzanna Daems gesloten arbeidsovereenkomst vanaf 01 maart 
2012; 
Overwegende dat het wenselijk is deze betrekking vacant te verklaren; 
Op voorstel van het politiecollege; 
Gelet op de bespreking; 
Met 16 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 De volgende betrekking wordt vacant verklaard: 
 Personeelsformatie contractueel administratief en contractueel logistiek personeel : 



 Eén halftijdse bediening in niveau D: Hulpkracht (arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur) 

Art. 2 Met betrekking tot de invulling van de vacant verklaarde bediening, wordt het 
volgende vastgesteld: 

 1)Functiebeschrijving 
 a) Functie: 
 - CALOG personeel: Niveau D: Hulpkracht (schoonma(a)k(st)er – arbeid(st)er) 
 b) Aantal vacante plaatsen en plaats van tewerkstelling : 
 - Eén halftijdse betrekking 
 - Politiezone Demerdal – DSZ, politiehuis Diest, Leuvensestraat 92  

(of in uitzonderlijke omstandigheden: politiehuis Scherpenheuvel-Zichem, 
Zuidervest 28)  

 - Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor een gelijkwaardige 
functionaliteit met een geldigheidsduur van één jaar 

 c) Duur, aard en indiensttreding : 
 - Halftijdse contractuele betrekking van onbepaalde duur  
 - Datum van indiensttreding: 01 maart 2012 
 2)Weddeschaal 
 Niveau D – weddeschaal DD1-DD3 
 3)Specifieke voorwaarden verbonden aan deze functie 
 - Geen diploma- en studievereisten, wel een praktische kennis van onderhouds- en 

schoonmaaktechnieken 
 - Kennis van het Nederlands is vereist 
 Takenpakket 
 Hij/zij zal onder de leiding van de coördinator hrm instaan voor o.a. : 
 - het onderhoud en de reiniging van het politiegebouw te Diest 
 - de voorbereiding van zalen voor vergaderingen (koffie, …) 
 Gewenst profiel 
 - ervaring als schoonma(a)k(st)er is wenselijk 
 - grondige kennis van de verschillende taken 
 - er wordt van de medewerker verwacht dat hij/zij: 
  - de nodige discretie en vertrouwelijkheid aan de dag legt 
  - hulpvaardig is en zin voor initiatief heeft 
  - ordelijk en zeer nauwkeurig werkt 
  - zelfstandig kan werken 
  - zich flexibel opstelt 
  - in teamverband kan werken 
 Selectieprocedure 
 Schriftelijke proef omtrent onderhouds- en schoonmaaktechnieken. 
 Interview met het diensthoofd, bijgestaan door een medewerker van de stad Diest en 

een medewerker van de stad Scherpenheuvel-Zichem. 
 Informatie te verkrijgen bij volgende contactpersonen 
 Graad, Voornaam, Naam: CP Marc Meelberghs / consulente Caroline Kennes 
 Adres van de zone: PZ Demerdal - DSZ, Leuvensestraat 92, 3290 Diest 
 Telefoonnummer: 013 35 87 80. 
 Solliciteren 
 Alleen de volledige kandidaatsdossiers die uiterlijk drie weken na publicatie naar het 

postadres PZ Demerdal, Leuvensestraat 92 verstuurd worden, worden in aanmerking 
genomen: 

 Een volledig kandidaatsdossier bestaat uit de volgende documenten : 
- een sollicitatiebrief  
- curriculum vitae met vermelding van het rijksregisternummer 



- een recent bewijs van goed gedrag en zeden (maximaal drie maanden oud) 
 Uiterste inschrijvingsdatum: drie weken na publicatie van deze vacature 
Art. 3 Deze beslissing wordt meegedeeld aan de heer Gouverneur van de Provincie Vlaams-

Brabant. 
 
Raadsleden Celis en De Graef voegen zich bij de zitting. 
 
12. VOORSTEL TOT AANKOOP, PLAATSING EN IN BEDRIJF STELL ING VAN 

APPARATUUR TEN BEHOEVE VAN AUDIOVISUELE OPNAME VAN 
VERHOREN 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid art. 33 en 85; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid art. 234, eerste lid; 
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, inzonderheid art.17§2,1°-a; 
Gelet op het koninklijk besluit van 26.09.1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid 
art. 3§2; 
Overwegende dat het nodig is een opdracht te gunnen met als voorwerp de levering van 
apparatuur voor de audiovisuele opname van verhoren; 
Overwegende dat de kostprijs van de opdracht waarvan sprake in voorgaand lid wordt 
geraamd op € 16.000,00 (BTW incl.); 
Overwegende dat de gepaste kredieten werden ingeschreven in de buitengewone begroting op 
art. 330/744-51, aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting; 
Gelet op de bespreking; 
Met 18 ja-stemmen, 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen; 
 
Besluit: 
Art. 1 Er zal een opdracht worden gegund met als voorwerp de levering van apparatuur voor 

de audiovisuele opname van verhoren. 
Art. 2 De kostprijs van de in artikel 1 vermelde opdracht wordt geraamd op € 16.000,00 
 (BTW incl.). De raming is indicatief. 
Art. 3 De opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt gegund door middel van de 

onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsregels bij aanvang 
van de procedure en na raadpleging, indien mogelijk, van ten minste drie leveranciers. 

Art. 4 De opdracht waarvan sprake in artikel 1 wordt beheerd door: 
 Administratieve bepalingen 

- De artikelen 10§2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30§2, 36 en 41 van de algemene 
aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing 

- Er is geen prijsherziening 
- De prijs van de opdracht wordt in één keer betaald na volledige uitvoering en 

voorlegging van een factuur 
Technische bepalingen 
Omschrijving materieel 
- 2x Pan-Tilt-Zoom camera, hoge resolutie (1280x720) 
  * 30 beelden per seconde, 1.4 lux 
-  2x Breedbeeld overzicht camera, hoge resolutie 
  * 30 beelden per seconde, lens breedbeeld 94°, multi megapixel 
-  1x 8-poort PoE switch voor de voeding 
-  2x omni-directionele plafondmicrofoon; 
  * Voor duidelijke ontvangst van de gesprekken en filtering van bijkomende 

geluiden 



-  2x Bedieningsconsole met Start/Stop knop; 
  * Start knop voorzien van rode led-verlichting 
-  2x Visuele indicatie rood licht aan de buitenzijde van de verhoorlokalen 
  * gekoppeld aan de Start knop op de bedieningsconsole 
-  1x Opnamestation met een SSD 128GB (min.) en een grafische ondersteuning van 

min. 500Mb om  gelijktijdige verhoren in hoge snelheid op te nemen.  
19” monitor met geluidsvoorziening. DVD-lezer/schrijver. 

-  1x Tijdsregistratie tijdens de opname 
-  1x Laptop 17,3” met grafische ondersteuning (min. 500mb) en processor I5 van de 

2de generatie 
-  1x benodigde bekabeling, licenties, installatie 
-  de pakketten dienen rekening te houden met modernisering of uitbreiding. 
Omschrijving werken 
-  Levering, plaatsing en in bedrijf stelling van het systeem; 
- Opleiding betreffende gebruik door een afgevaardigde van de leverancier; 
-  Documentatie en gebruiksaanwijzingen in het Nederlands. 

Art. 5 De in artikel 1 vermelde opdracht wordt gefinancierd op art. 330/744-51, aankoop van 
machines, exploitatiematerieel en uitrusting. 

 
13. TOELICHTING LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING  
De politieraad neemt kennis van de toelichting van de lokale veiligheidsbevraging door de 
beleidsmedewerker.  
 
 
Aldus gedaan in bovenvermelde zitting. 
 
Namens de politieraad,  
 
In opdracht, 
De politiesecretaris,      De burgemeester – voorzitter, 
 
 
An Claes       Jan Laurys 
 
 
 


