
Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - 

POLITIERAAD dd. 09/12/2019 – Goedgekeurde notulen 

 

Waren aanwezig: Doomst Michel, Voorzitter 

Willem Dirk, Decat Patrick, Poelaert Kris, Timmermans Eddy, - leden van het politiecollege - 

raadsleden  

Krikilion Michiel, Persoons Ludo, Stalpaert Jo, Thiebaut Rudy, Anthoons Herman, Broodcoorens 

Jason, De Leener Pascal, Vankersschaever Christine, Debock Paulette, Eeckhoudt Eric, Van Hende 

Vanessa, Duerinckx Isabelle, Massaer Jo, O Erik, O Christel, Roobaert Gunther, Vanbellinghen 

Patrick; - raadsleden 

Korpschef a.i: Annys Philippe, bijzonder rekenplichtige: Bombaert Patrick, secretaris: Reygaerts 

Kristien 

Verontschuldigd: Burgemeester De Knop Irina 

Afwezig:  

 

Voortaan zal de verwijzing in de tekst naar de korpschef ai genotuleerd worden als korpschef.  

 

 

OPENBARE ZITTING  
 

De heer Voorzitter verklaart de zitting voor geopend om 14u00 

 

 

1. Notulen en zittingsverslag politieraad dd.  21/10/2019 – Goedkeuring 

 

De notulen en zittingsverslag dd. 21/10/2019 worden goedgekeurd.  

 

 

2. Financiën - Begroting 2019 – Begrotingswijziging 3 en 4 - Besluit goedkeuring dd. 

20/11/2019 van de heer Gouverneur – Kennisname  

 

De Politieraad neemt kennis van voornoemd schrijven waarbij de Gouverneur de goedkeuring 

van de begrotingswijzigingen 3 en 4 van het dienstjaar 2019 van de politiezone meegedeeld 

heeft. 

 

 

3. Personeel – Mobiliteitscyclus – overzicht vacante plaatsen en invulling – Kennisname 

 

De Politieraad neemt kennis van de vacante plaatsen binnen de PZ Pajottenland en de 

invulling ervan: 

 

Mobiliteitscyclus 2019-04 

• 1 bediening van HINP, dagcoördinator met wervingsreserve -> geen kandidaten 

• 1 bediening van INP recherche, specialisatie Ecofin & Cybercrime  

o 2 interne kandidaten; deze werden geschikt bevonden.  

o Besluit PC 22/11/2019: aanwijzing en benoeming 1 INP en opname in de 

wervingsreserve van 1 INP 

• 1 bediening van 1 agent van politie  

o 1 kandidaat => Besluit PC 22/11/2019: aanwijzing en benoeming 1 agent 



van politie 

 

Mobiliteitscyclus 2019-05 

• Schrapping van de bediening van HINP, dagcoördinator 

• 1 bediening van 1 HINP terreinofficier (in plaats van dagcoördinator) 

• 1 bediening van 1 HINP diensthoofd verkeer 

• 1 bedieningen van inspecteur voor de dienst interventie  

 

 

4. Personeel – Aanwervingen en benoemingen / Aanwijzingen / Opruststellingen - 

Overzicht 

 

Mobiliteit uit van: 

- 1 INP (interventie) met ingang op 01/01/2020 - mobiliteit naar Federale Politie 

(cavalerie) 

 

Interne verschuivingen: 

- Detachering van 1 INP van interventie naar de recherche voor de periode van 01/01/2020 tot 

en met 30/06/2020 

- Aanwijzing van 1 INP binnen de dienst kantschriften en verhoordienst + centraal onthaal te 

Kester (nieuwe gewone plaats van het werk) op datum van 1 januari 2020. 

- Aanwijzing van 1 HINP bij de dienst HHOO, waarbij zijn taken verdeeld worden als volgt:  

halftijds dienst evenementen (met taakaccent wielerwedstrijden) en halftijds opleider vanaf 1 

januari 2020 

 

Aanwerving: 

- 1 agent van politie op datum van 1 januari 2020 

- Aanwijzing van 1 INP binnen de dienst recherche, specialisatie Ecofin & Cybercrime op 

datum van 1 januari 2020;  

- 1 INP werd opgenomen in de wervingsreserve voor de functie bij de dienst recherche. Zij zal 

mobiliteit maken (extern) naar de dienst Recherche (vanaf 1 februari 2020). Zij zal, vanaf 1 

maart 2020, vanuit de dienst Recherche voor 50% ingezet worden naar de dienst Noodhulp. 

 

 

5. Infrastructuur – Stand van zaken 

 

Gelet op de gevoeligheid in dit dossier, wordt gevraagd om dit punt verder te behandelen in 

besloten zitting.  

 

Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester De Cat 

en Burgemeester Timmermans waren niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Art. 1: De politieraad gaat akkoord om dit punt verder te behandelen in besloten zitting.  

 

 

6. Infrastructuur - Verkoop site Lennik (administratief rijkswachtgebouw) en verkoop site 

Kester (administratief rijkswachtgebouw) – Visie - Bespreking 

 



Een geactualiseerde inschatting werd gevraagd van de waarde van de site Lennik (administratief 

rijkswachtgebouw) en de site Kester (administratief rijkswachtgebouw + boomgaard).  

 

De korpschef ai zou zo snel mogelijk willen starten met de verkoop van de site Lennik. Het 

voorstel zal gebracht worden op de politieraad van maart 2020.  

 

Voor de site Kester zou de korpschef ai willen starten (vanaf begin 2020) met gesprekken met de 

Regie om de logementen en het adm. complex in één geheel te verkopen, omdat dit interessanter 

zou zijn voor een projectontwikkelaar. 

 

Met de opbrengst van de verkoop moet de nieuwbouw gefinancierd worden.  

 

Besluit: met 20 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester De Cat 

en Burgemeester Timmermans waren niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Art. 1: De politieraad gaat akkoord met deze werkwijze.  

 

 

7. Materiaal - Buitendienststelling verkeersmaterieel – Kennisname 

 

Het Politiecollege, in zitting dd. 22/11/2019, heeft beslist het verkeersmaterieel in onderstaande 

lijst buiten dienst te stellen en te laten vernietigen via het containerpark. 

 

Toestel Merk Type Serienummer 
Datum  

aankoop 
Site Dienst 

Motorrijder 
handschoenen 

Summerfly Zomer * 
19-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder 
handschoenen 

Softshell Winter * 
19-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder laarzen Matrix * 47 
19-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder bril Ray-Ban Zonnebril * 
20-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder borststuk STAEDLER 54 * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder bretellen STAEDLER * * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder boven broek STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder boven vest STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder broek STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder onder broek STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder onder vest STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder vest STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Tachograafkaart DIGITACH Digitaal B310000008710000 
17-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Tachograafkaart DIGITACH Digitaal B310000008710100 
17-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Tachograafkaart DIGITACH Digitaal B310000008710200 
17-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 



Motorrijder vest JOMEX 3511 * 
06-07-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Motorrijder vest JOMEX 6908.01 * 
02-08-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Motorrijder broek JOMEX 3511 * 
06-07-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Kester 
105 

PLIF / Logistiek 

Verkeersbord 
Snelheid Atl 

overtr 
DG1100x700 B40GEEDG1107 

24-02-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Tellerplaat Vialis NC97 * 
04-02-
2004 

Lennik 75 Verkeer 

Preventieve 
snelheidsmeter 

Datamanager Datamanager 7015 
15-04-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Druppellader UPTI-MATE Optimate 3 SP 206 
04-08-
2006 

Lennik 75 Verkeer 

Diagramschijvenontleder KIENZLE NEM 173509 * 
17-09-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Blitslicht Nissen Prim Xenon * 
03-10-
2006 

Lennik 75 Verkeer 

Fototoestel CANON 
PowerShot 

A720 IS 
6,236E+09 

23-05-
2008 

Bever  Wijk 

Accu-boormachine HILTI TE6-A 320001 
14-04-
2004 

Lennik Wijk 

Accu-boormachine HILTI SF121 A 3,185E+11 
14-04-
2004 

Lennik Wijk 

Toestel Merk Type Serienummer 
Datum  

aankoop 
Site Dienst 

Motorrijder 
handschoenen 

Summerfly Zomer * 
19-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder 
handschoenen 

Softshell Winter * 
19-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder laarzen Matrix * 47 
19-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder bril Ray-Ban Zonnebril * 
20-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder borststuk STAEDLER 54 * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder bretellen STAEDLER * * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder boven broek STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder boven vest STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder broek STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder onder broek STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder onder vest STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Motorrijder vest STAEDLER R54N * 
09-11-
2009 

Vollezele Wijk 

Tachograafkaart DIGITACH Digitaal B310000008710000 
17-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Tachograafkaart DIGITACH Digitaal B310000008710100 
17-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 



Tachograafkaart DIGITACH Digitaal B310000008710200 
17-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Motorrijder vest JOMEX 3511 * 
06-07-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Motorrijder vest JOMEX 6908.01 * 
02-08-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Motorrijder broek JOMEX 3511 * 
06-07-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Kester 
105 

PLIF / Logistiek 

Verkeersbord 
Snelheid Atl 

overtr 
DG1100x700 B40GEEDG1107 

24-02-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Tellerplaat Vialis NC97 * 
04-02-
2004 

Lennik 75 Verkeer 

Preventieve 
snelheidsmeter 

Datamanager Datamanager 7015 
15-04-
2005 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Lader NISSEN FW1288 * 
31-10-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Druppellader UPTI-MATE Optimate 3 SP 206 
04-08-
2006 

Lennik 75 Verkeer 

Diagramschijvenontleder KIENZLE NEM 173509 * 
17-09-
2007 

Lennik 75 Verkeer 

Blitslicht Nissen Prim Xenon * 
03-10-
2006 

Lennik 75 Verkeer 

Fototoestel CANON 
PowerShot 

A720 IS 
6,236E+09 

23-05-
2008 

Bever  Wijk 

Accu-boormachine HILTI TE6-A 320001 
14-04-
2004 

Lennik Wijk 

Accu-boormachine HILTI SF121 A 3,185E+11 
14-04-
2004 

Lennik Wijk 

 

 

Burgemeester De Cat vervoegt de zitting.  

 

 

8. Materiaal – Schenking buitendienst gestelde tablets – Goedkeuring 

 

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

gestructureerd op twee niveaus, artikel 33; 

 

Gelet de nieuwe gemeentewet, titel V; 

 

Gelet de omzendbrief GPI 51 dd. 13/09/2006 betreffende de behandeling van afgedankt 

politiemateriaal - richtlijnen en aanbevelingen (B.S., 12/10/2006); 

 

Gelet het besluit van de Politieraad dd. 28/02/2019 om buitendienststellingen van materiaal en 

voertuigen te delegeren naar het Politiecollege tijdens de periode van de lopende legislatuur, 

zijnde van 28 februari 2019 (installatievergadering) tot en met 31 december 2024; 

 

Gelet het besluit van het Politiecollege dd. 04/10/2019 betreffende de goedkeuring voor het 

buitendienst stellen van onderstaande tablets, inclusief toebehoren: 



Toestel Merk Type Serienummer 
Datum 

aankoop 
Site Dienst 

Tablet Samsung GALAXY TAB 10.1 - GT-P7500 RDMBC22281N 13-02-2012 Kester 109 Leiding 

Travel adapter Samsung ETA-P11X   Kester 109 Leiding 

Cover Kensington  zwart leder 13-02-2012 Kester 109 Leiding 

Draagtas Case Logic Molded Netbook Sleeve Black 11 85854219822 14-02-2014 Galmaarden Wijkcoach 

Tablet Samsung GALAXY TAB 10.1 - GT-P7500 RDZBC24615W 13-02-2012 Kester 101 Wijkcoach 

Travel adapter Samsung ETA-P11X  13-02-2012 Kester 101 Wijkcoach 

Cover Kensington  zwart leder 13-02-2012 Kester 101 Wijkcoach 

Draagtas Case Logic Molded Netbook Sleeve Black 11 85854219822 14-02-2014 Galmaarden Wijkcoach 

Tablet Samsung GALAXY TAB 10.1 - GT-P7500 RDUBC60431R 13-02-2012 Galmaarden Wijkcoach 

Travel adapter Samsung ETA-P11X  13-02-2014 Galmaarden Wijkcoach 

Cover Belkin GALAXY TAB 10.1 F8N622EBC00 13-02-2012 Galmaarden Wijkcoach 

Draagtas Case Logic Molded Netbook Sleeve Black 11 85854219822 14-02-2014 Galmaarden Wijkcoach 

Tablet Samsung GALAXY TAB3 10.1 - GT-P5220 RF1DB4RBVNF 14-02-2014 Bever Wijk 

Travel adapter Samsung ETA-P11X  13-02-2012 Bever Wijk 

Draagtas Case Logic Molded Netbook Sleeve Black 11 85854219822 14-02-2014 Bever Wijk 

Tablet Samsung GALAXY TAB3 10.1 - GT-P5220 RF1DB4RCQ1V 14-02-2014 Pepingen Wijk 

Travel adapter Samsung ETA-U90EWE  14-02-2014 Pepingen Wijk 

Cover Samsung GALAXY TAB3 donkerblauw 14-02-2014 Pepingen Wijk 

Draagtas Case Logic Molded Netbook Sleeve Black 11 85854219822 14-02-2014 Pepingen Wijk 

Tablet Samsung GALAXY TAB3 10.1 - GT-P5220 RF1DB4RCONL 14-02-2014 Kester 101 Interventie 

Cover Samsung GALAXY TAB3 donkerblauw 14-02-2014 Kester 101 Interventie 

Draagtas Case Logic Molded Netbook Sleeve Black 11 85854219822 14-02-2014 Kester 101 Interventie 

Tablet Samsung GALAXY TAB3 10.1 - GT-P5220 RF1DB4RC4YE 14-02-2014 Lennik 31 Wijk 

Cover Samsung GALAXY TAB3 donkerblauw 14-02-2014 Lennik 31 Wijk 

Tablet Samsung GALAXY TAB3 10.1 - GT-P5220 RF1DB4RC1EJ 14-02-2014 Kester 101 Interventie 

Cover Samsung GALAXY TAB3 donkerblauw 14-02-2014 Kester 101 Interventie 

 

 

Overwegende dat er in het politiecollege dd. 04/10/2019 besproken werd om deze tablets 

kosteloos te schenken aan scholen of instellingen binnen de zone Gooik - Lennik - Pepingen - 

Galmaarden - Herne - Bever; 

 

Overwegende dat uit de navraag naar interesse voor de schenking van onze afgeschreven tablets 

blijkt dat de scholen van de gemeente Galmaarden de enige zijn die aangeven hierin 

geïnteresseerd te zijn, aangezien zij aan het overstappen zijn naar het google platform en zo nood 

hebben aan Android Tablets; 

 

Overwegende dat de politieraad beslist over het aanvaarden of het doen van schenkingen en 



legaten; 

 

Op voordracht van het politiecollege in zitting dd. 22/11/2019; 

 

Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester 

Timmermans was niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Artikel 1 : Akkoord te gaan om de buitendienst gestelde tablets van de politiezone Pajottenland 

kosteloos te schenken aan de Gemeentelijke Basisscholen Galmaarden. 

 

Artikel 2 : Een afschrift van het besluit te laten geworden aan de Bijzonder Rekenplichtige. 

 

 

9. ICT – Beslissing om beroep te doen op de dienstverlenende vereniging Cipal als 

opdrachtencentrale voor afname van de raamovereenkomsten “Aankoop van licenties, 

gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” – 

Bestek nr. CSMNRTSOFT19 en “Aankoop van ICT Infrastructuur” – Bestek nr. 

CSMRTINFRA19 – Goedkeuring  

 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/07/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, 

Gooik, Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 

Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2, 6°, 43, § 1, 

tweede lid en 47 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; 

 

Gelet op de principiële beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 tot 

gunning via een openbare procedure van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit 

“Aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 

standaardsoftware” en “Aankoop van ICT Infrastructuur”; 

 

Gelet op de in uitvoering van deze beslissing door de raad van bestuur van Cipal dv 

goedgekeurde opdrachtdocumenten, inzonderheid: 

o het bestek waar het stelt (punt 4.5): “Cipal dv zal in de zin van artikel 2, 6° van de 

Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van 

onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor alle deelnemers in 

de dienstverlenende vereniging Cipal.  

Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op 

de aankoopcentrale kunnen beroepen om ICT-infrastructuur in het kader van de te 

sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te 

nemen, zonder dat zij verplicht zijn af te nemen via deze raamovereenkomst. 

(…) 

Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als 

opdrachtencentrale voor (zonder dat deze entiteiten verplicht zijn af te nemen via 

deze 

raamovereenkomst) : 



• Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en 

verzelfstandigde entiteiten; 

o het bestek waar het stelt (punt 4.6): “Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van 

en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl 

de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer 

geplaatste bestelling uitoefent.” 

o Het bestek waar het stelt (punt 4.3): “Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, 

behoudt de opdrachtgever – net als elke andere afnemer – steeds de vrijheid om een 

bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, 

die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt 

dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd”; 

 

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van Cipal dv van 25/07/2019 waarbij de opdracht 

voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s 

m.b.t. standaardsoftware wordt gegund aan Comparex Belgium bvba,  met maatschappelijke 

zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1, Suite 315, Box 3, 1020 Brussel en de opdracht voor 

de aankoop van ICT Infrastructuur wordt gegund aan Centralpoint België nv met 

maatschappelijke zetel te Wingepark 5B, 3110 Rotselaar met een looptijd van 17/08/2019 tot 

16/08/2023; 

 

Overwegende dat de voornoemde opdrachten van Cipal dv “Aankoop van licenties, 

gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek 

CSMRTSOFT19) en “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19) een 

raamovereenkomst is met één leverancier en Cipal dv treedt hierbij op als opdrachtencentrale in 

de zin van artikelen 2,6° en 47 van de wet van 17 juni 2016; 

 

Overwegende dat de politiezone Pajottenland van de mogelijkheid tot afname van de 

raamovereenkomst via de opdrachtencentrale gebruik kan maken waardoor zij/het krachtens 

artikel 47, § 2 van de wet van 17 juni 2017 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een 

gunningsprocedure te organiseren; 

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de politiezone Pajottenland gebruik maakt van de 

opdrachtencentrale om volgende redenen:  

o de in de opdrachtencentrale voorziene licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en 

ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware voldoen aan de behoefte van 

het bestuur;  

o het bestuur moet zelf geen gunningsprocedure voeren wat een besparing aan tijd en 

geld betekent; 

o Cipal dv beschikt over knowhow of technische expertise inzake de aankoop van 

licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 

standaardsoftware of ICT-infrastructuur door aanbestedende overheden; 

 

Overwegende dat de politiezone Pajottenland niet verplicht is tot enige afname van de 

raamovereenkomst (geen afnameverplichting); 

 

Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn; 

 

Op voordracht van het politiecollege in zitting dd. 22/11/2019; 

 



Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (Burgemeester 

Timmermans was niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Art. 1: Akkoord te gaan om beroep te doen op de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de 

aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. 

standaardsoftware aangeboden via de raamovereenkomst “Aankoop van licenties, 

gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware” (Bestek 

CSMRTSOFT19) en voor de aankoop van ICT- infrastructuur aangeboden via de 

raamovereenkomst “Aankoop van ICT Infrastructuur” (Bestek nr. CSMRTINFRA19). 

 

Art. 2 : Een afschrift van het besluit te laten geworden aan de Bijzonder Rekenplichtige. 

 

 

Burgemeester Timmermans vervoegt de zitting.  

 

10. Begroting 2019 – Gewone dienst – Upgrade van het administratief netwerk binnen de 

politiezone Pajottenland – Vaststellen technische bepalingen, de raming en de wijze van 

gunnen – Goedkeuring  

 

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

gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet op het KB van 28 april 2000 (BS van 29/7/2000) dat de gemeenten Bever, Galmaarden, 

Gooik, Herne, Lennik en Pepingen indeelt in één politiezone; 

 

Gelet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14/07/2016); 

 

Gelet de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de 

motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17/03/2017); 

 

Gelet het Koninklijk besluit van 18 april 2017 houdende plaatsing overheidsopdrachten in 

de klassieke sectoren (B.S. 09/05/2017); 

 

Gelet het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling 

van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken; 

 

Gelet het besluit van de Politieraad van 22/10/2018 houdende de goedkeuring van de begroting 

2019 en het schrijven van de toezichthoudende overheid van 07/12/2018 onder kenmerk 

DAZ/wvdvelpe/BW houdende de goedkeuring; 

 

Overwegende dat de totale kostprijs voor de upgrade van het administratief netwerk, gespreid 

over een looptijd van 3 jaar (36 maanden), geraamd wordt op € 75 000,00 incl. BTW en dit 

bedrag voorzien is in de begroting van de politiezone Pajottenland, gewone dienst, artikel 

330/123-11, dienstjaar 2019 en volgende dienstjaren; 

 

Overwegende dat de politiezone Pajottenland momenteel beschikt over een explore-netwerk 

bij de firma Proximus NV, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel, waarvan de kost over 

een looptijd van 3 jaar € 50 212,80 incl. BTW bedraagt. Aangezien de upgrade van het 



huidige administratief netwerk een vervangingsaankoop met uitbreiding is, zit dit bedrag 

ook reeds inbegrepen in bovenvermelde globale ramingskost; 

 

Overwegende dat de huidige internetverbinding binnen de politiezone Pajottenland niet 

toereikend is in die zin dat de download- en uploadtijd de capaciteit niet aankan,  

- omwille van de gestegen capaciteit van personeelsleden binnen de politiezone 

- omwille van de uitrol van het mobiel werken 

- omwille van de gewijzigde werkwijze van de politieposten te Bever en op termijn 

ook te Herne, waardoor de concentratie aan internetverbruik gecentraliseerd wordt 

in de politiepost te Galmaarden 

- omwille van de oprichting van de dienst Jeugd & Gezin, gehuisvest te Lennik, 

waardoor de internetverbruik ook daar gestegen is; 

 

Overwegende dat de vervanging en uitbreiding van het administratief netwerk een noodzaak 

is voor de goede werking binnen de politiezone; 

 

Overwegende dat de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZVB) 

overeenkomstig art. 26 §1 van de wet overheidsopdrachten van 17/06/2016 de meest aangewezen 

wijze van gunnen is en dat, gezien de hoogdringendheid, de prijsaanvraag reeds gestuurd werd 

naar volgende firma’s : 

- EDP NET, Van Landeghemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas 

- NET IT NV, Gentse Steenweg 281, 9620 Zottegem; 

- Proximus NV, Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel 

- Telenet BVBA, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen; 

 

Overwegende dat de upgrade van het administratief netwerk dient te voldoen aan onderstaande 

minimumvereisten: 

- Voorzien van internet connectiviteit met een bandbreedte in de grootteorde van 200Mbps 

(download)/50Mbps (upload) voor de sites te Kester, Lennik (Alfred Algoet 75), 

Galmaarden en 100Mbps/30Mbps voor de sites Lennik (Alfred Algoet 31) en Pepingen; 

- Implementatie van managed wifi (mogelijkheid eigen beheer van configuratie meerdere 

ssid's, eigen ssid, boyd ssid en public ssid, authenticatie, authorisatie, reporting, traffic 

analysis, threat protection,...) over de 5 sites, centraal gemanaged. Logisch zijn het 

(interne) wifi als het bedraad netwerk 1 geheel (printen op een "lan" printer moet ook 

kunnen vanuit een "wifi" toestel). BOYD en public wifi verkeer moet gescheiden blijven 

van het interne netwerk. 

- De telefooncentrale (ip telefoontoestellen connecteren met centrale in Kester) noch het 

cameranetwerk (2 camera's in Lennik Alfred Algoetstraat 75 sturen in full HD beelden 

door naar een storage in Kester) mag hier hinder van ondervinden. De huidige 

geconfigureerde subnets moeten identiek blijven. QoS met prioriteit voor 

telefooncentrale (1), camera's (2), de overige trafiek (3). Internetverkeer wordt via de 

lokale toegang verstuurd (en gaat niet eerst over de vpn tunnel(s) naar Kester om daar 

naar het internet gestuurd te worden). 

- Voor 5 sites, vermoedelijk aantal AP's tussen haakjes: 

o Kammeersweg 8, Galmaarden (2) 

o Bruneaustraat 101, Gooik (5, verspreid over Bruneaustraat 101, 103, 105, 109) 

o Alfred Algoetstraat 31, Lennik (1) 

o Alfred Algoetstraat 75, Lennik (2) 

o Ninoofsesteenweg 114, Pepingen (1) 

- Redundantie voorzien voor de centrale firewall in Kester 



- Bereikbaarheid Nederlands- of Engelstalige support 

- SLA's: wie doet wat en hoe snel (solution time) 

- 4G fail-over voorzien 

- Administratieve + troubleshoot opleiding voor de voorgestelde setup, bij voorkeur 

gevalideerd door fabrikant 

- Managed switchen te voorzien: 

o Kammeersweg 8, Galmaarden: 1x 48p (10/100/1000, poe) 

o Bruneaustraat 101, Gooik: 3 x 48p (10/100/1000, poe, uplink via utp, sfp+ 

uitbreiding mogelijk) verspreid Bruneaustraat 101, 103, 105, uplink minimaal 

1Gbps 

o Bruneaustraat 109, Gooik: 1 x 24p (10/100/1000, poe, uplink via utp, sfp+ 

uitbreiding mogelijk, uplink minimaal 1 Gbps) 

o Alfred Algoetstraat 31, Lennik: 1 x 24p (10/100/1000, poe) 

o Alfred Algoetstraat 75, Lennik: 1 x 48p (10/100/1000, poe) 

o Ninoofsesteenweg 114, Pepingen: 1 x 24p (10/100/1000, poe) 

- Graag technische specs van de voorgestelde hardware 

- Eveneens een migratieplan en geschatte tijdsduur voorzien; 

 

Op voordracht van het politiecollege in zitting dd. 22/11/2019; 

 

Besluit: met 22 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen 

 

Art. 1 : Akkoord te gaan met de upgrade van het administratief netwerk van de politiezone 

Pajottenland volgens de hiervoor bepaalde technische bepalingen. 

 

Art. 2 : Akkoord te gaan om de opdracht te gunnen na onderhandelingsprocedure zonder 

voorafgaande bekendmaking. 

 

Art. 3 : Akkoord te gaan dat de uitgave zal geboekt worden op het artikel 330/123-11 van de 

gewone dienst van de begroting 2019 en volgende dienstjaren. 

 

Art. 4 : Het Politiecollege te belasten met de uitvoering van onderhavige opdracht. 

Art. 5 : Een afschrift van het besluit te laten geworden aan de Bijzonder Rekenplichtige. 

 

 

11. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 – Voorstelling - Kennisname 

 

De beleidsmedewerker, Mevrouw Katrien Cosijns, geeft een voorstelling over het nieuwe 

goedgekeurde Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025. Deze werd goedgekeurd op de Zonale 

Veiligheidsraad op 17/10/2019. 

 

De Politieraad neemt kennis van dit Zonaal Veiligheidsplan.  

 

 

Raadslid Ludo Persoons verlaat de zitting.  

 

 

12. Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 - Financiële impact/financieel plan – Goedkeuring 

 

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



gestructureerd op twee niveaus; 

 

Gelet de interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure tot indiening van de 

zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de Ministers van  

Binnenlandse Zaken en Justitie; 

 

Gelet het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025, goedgekeurd door de Zonale Veiligheidsraad op 

17/10/2019; 

 

Gelet de uiteenzetting ter zitting door de Beleidsmedewerker; 

 

Overwegende dat de binding tussen de budgettaire mogelijkheden en de doelstellingen ook van 

groot belang is; 

 

Overwegende dat hieraan dan ook een kostenopvolging wordt gekoppeld; 

 

Overwegende dat, overeenkomstig art. 37 van de WGP voorziet dat het zonaal veiligheidsplan, 

rekening houdend met het nationaal veiligheidsplan, wordt voorbereid door de zonale 

veiligheidsraad. De gedeelten van het zonaal veiligheidsplan die een weerslag hebben op de 

aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de gemeenteraad of van de 

politieraad, worden voor akkoord voorgelegd aan de politieraad. 

 

Overwegende dat bij de opmaak van de begrotingen zal rekening gehouden worden met dit 

financieel plan; 

 

Op voordracht van het politiecollege in zitting dd. 22/11/2019; 

 

Besluit: met 21 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen (raadslid Ludo 

Persoons was niet aanwezig tijdens de stemming) 

 

Art. 1: Akkoord te gaan met het financieel plan, gekoppeld aan het Zonaal Veiligheidsplan 2020-

2025. 

 

Art. 2 : Een afschrift van het besluit te laten geworden aan de Beleidsmedewerker. 

 

 

13. Mededelingen 

 

 

14. Varia 

 

 

 

BESLOTEN ZITTING 

 

 

 

De zitting wordt gesloten om 15u30 

 

 



De Secretaris i.o.       De Voorzitter  

 

 

Kristien Reygaerts       Michel Doomst 

 


