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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2020-10-29 
 
 
 
 
Het politiecollege heeft de politieraad van de politiezone TARL, gevormd door de gemeenten 
Ternat, Affligem Roosdaal en Liedekerke, bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping 
met de toegelichte agenda ontvangen op 20 oktober 2020. 
 
Aanwezig de dames en heren: 
Michel Vanderhasselt, voorzitter, burgemeester Ternat; 
Steven Van Linthout, burgemeester Liedekerke, Walter De Donder, burgemeester Affligem, 
Wim Goossens, burgemeester Roosdaal; 
Rani Berlo, Annick Borloo, Tom De Koster, Kristof De Leeuw, Jochen De Mulder, Fred Dielens, 
Roel Guldemont, Johan Linthout, Anna Parys, Joris Poppe, Jill Rollier, Lena Steenhoudt, Riet 
Stockmans, Guy Uyttersprot, Aster Van Avermaet, Piet Van den Borre, Linda 
Van Huylenbroeck, Hannes Verdoodt, raadsleden; 
Dirk Meert, korpschef; 
Marc Mertens, secretaris. 
 
Afwezig de dame: 
Carry Reynders (verontschuldigd), raadslid. 
 
Overeenkomstig het besluit van de voorzitter-burgemeester van Ternat van 14 april 2020 is de 
politieraad virtueel vergaderd via videoconferentie. De bespreking van alle punten van de agenda 
kan door het publiek worden gevolgd via life stream.. 
 
Vanaf de verzending van de oproeping voor deze vergadering  
1) lagen de notulen van de vorige vergadering en de ontwerpbesluiten met de dossiers van de op 

de agenda ingeschreven punten in het politiehuis ter inzage van de raadsleden; 
2) werden elektronisch ter beschikking gesteld van de raadsleden: 

\ de notulen van de vorige vergadering 
\ de toegelichte agenda 
\ de ontwerpbesluiten van de geagendeerde dossiers 
\ de bijlagen 

 
De heer Michel Vanderhasselt zit de vergadering van de politieraad voor. De voorzitter opent de 
vergadering om 18.30 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op. 
 
 
 
 
1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 
1. Volgende vergadering van de politieraad: donderdag 10 december 2020 om 19.00 uur 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
 
 
 
 
2 Opdrachten — Ontwerp uitbreiding politiehuis — Vereenvoudigde onderhandelings-
procedure met voorafgaande bekendmaking — Voorwaarden 
(NDC 580.71:261.11) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 11, eerste lid, artikel 33 en artikel 34; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de 
boekhouding van de politiezone, in het bijzonder artikel 10; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, 21° en 
29°, artikel 35, 6°, artikel 41, § 1, 1°, artikel 56, artikel 61, eerste lid, 2°, artikel 79 en artikel 81; 
 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, in het 
bijzonder artikel 2, eerste lid, 1°, artikel 4, eerste lid, 1°, artikel 5 en artikel 29, § 1, derde lid; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, in het bijzonder artikel 11, artikel 42, § 3, artikel 54, § 3, artikel 58, laatste lid, en 
artikel 90; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 24 juni 2020 — Opdrachten — Uitbreiding politiehuis 
— Voorwaarden; 
 
Gelet op het bestek nummer 10536/115000/ARCH, opgemaakt door Haviland, uitgegeven op 
22 september 2020; 
 
Overwegende dat de politiezone een overeenkomst heeft gesloten met Haviland voor projectre-
gie; 
 
Overwegende dat de capaciteit van het huidige politiehuis is onvoldoende om alle diensten 
adequaat te huisvesten; 
 
Overwegende dat voor de studie van de uitbreiding van de infrastructuur ontwerpbureau moet 
aangesteld worden voor architectuur, stabiliteit, technieken en omgeving; 
 
Overwegende dat het geraamde bedrag van de opdracht zonder belasting over de toegevoegde 
waarde lager ligt dan 214 000 euro; dat tot de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met 
voorafgaande bekendmaking kan worden overgegaan; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met 16 stemmen voor, geen stemmen tegen en 6 onthoudingen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
Er zal een opdracht voor diensten worden geplaatst met als voorwerp “Studieopdracht uitbreiding 
politiecommissariaat politiezone TARL", gelegen Affligemsestraat nummer 101 te 1770 Liede-
kerke. 
 
Artikel 2. 
De prijs van de opdracht wordt geraamd op 186 175,88 euro, exclusief 21 % belasting over de 
toegevoegde waarde. 
 
Artikel 3. 
De opdracht zal worden gegund na vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 
bekendmaking. 
Indien na raadpleging van de mededinging blijkt dat de opdracht het voorziene budget overtreft, 
kan de opdracht gesloten worden, op voorwaarde dat het politiecollege beslist de noodzakelijke 
verhoging van het betrokken krediet ter goedkeuring voor te leggen aan de politieraad bij de 
eerstvolgende begrotingswijziging. 
 
Artikel 4. 
De administratieve en technische bepalingen toepasselijk op de opdracht zijn deze vermeld in het 
bestek nummer 10536/115000/ARCH“Studieopdracht uitbreiding politiecommissariaat politie-
zone TARl”,. 
In het bestek moet de optie worden toegevoegd dat het concept van het gebouw voorzien is voor 
een toekomstige uitbreiding. 
Dit bestek maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
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3 Notulen vorige vergadering 
(NDC 172.2:504.6) 
 
De Politieraad, 
 
Gelet op artikel 184 van de Grondwet; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestruc-
tureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 27/1 en artikel 29; 
 
Gelet op de ontwerpnotulen van de vorige vergadering van de politieraad, opgemaakt door de 
secretaris van de politieraad; 
 
Overwegende dat voor het einde van de vergadering geen opmerkingen werden gemaakt over de 
redactie van deze ontwerpnotulen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De notulen van de vergadering van de politieraad van 15 oktober 2020 worden beschouwd als 
goedgekeurd. 
 
Artikel 2. 
De voorzitter en de secretaris ondertekenen de notulen. 
 
Artikel 3. 
De notulen, met weglating van de punten van de notulen die achter gesloten deuren werden 
behandeld, worden op de website van de politiezone geplaatst. 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 19.00 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
 
 


