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Notulen van de vergadering van de Politieraad 
 

van 2020-12-10 
 
 
 
 
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 1 december 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, Carry Reynders, 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: 
niemand. 
 
Overeenkomstig het besluit van de voorzitter-burgemeester van Ternat van 14 april 2020 is de 
politieraad virtueel vergaderd via videoconferentie. Het politiecollege heeft de agenda vastge-
steld in vergadering van 16 november 2020. De bespreking van punt 6 van de agenda gebeurt in 
besloten vergadering. De openbare vergadering wordt live uitgezonden op het internet. 
 
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 19.00 uur. De heer Marc Mertens stelt de notulen op. 
 
 
 
 
1 Mededelingen — Vragen en antwoorden 
 
De voorzitter doet aan de raadsleden de volgende mededelingen: 
 

1. Vergaderingen van de politieraad in 2021: maandag 8 maart, 7 juni, 6 september en 6 decem-

ber  

2. Goedkeuring jaarrekening 2019 bij besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant 

van 3 november 2020 
 
Vragen van de raadsleden en antwoorden van het politiecollege 
 
 
 
 
2 Haviland — Algemene vergadering van 2020-12-16 — Mandaat vertegenwoordiger 
(NDC 901:80) 
 
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, en artikel 27; 
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Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 336 en artikel 432, derde en vierde 
lid; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 7 december 2017 — Haviland — Toetreding — 
Voorwaarden; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergade-
ring — Vertegenwoordiger; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 21 februari 2019 — Haviland — Algemene vergade-
ring — Plaatsvervangend vertegenwoordiger; 
 
Gelet op de statuten van Haviland, in het bijzonder artikel 35; 
 
Gelet op de oproepingsbrief van 20 oktober 2020 voor de buitengewone algemene vergadering 
van Haviland van 16 december 2020; 
 
Overwegende dat de politiezone deelnemer is van Haviland; 
 
Overwegende dat de politiezone vertegenwoordigd is in de algemene vergadering van Haviland; 
 
Overwegende dat voor elke algemene vergadering het mandaat van de vertegenwoordiger moet 
worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de agenda van deze algemene vergadering de volgende punten bevat: 
1. hybride vorm van vergaderen BAV van 16 december 2020: goedkeuring; 
2. Notulen van de algemene vergadering van 17 juni 2020 goedkeuring; 
3. De te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie en begroting 2021 (art. 34): goedkeu-

ring; 
4. Vervanging lid raad van bestuur (art. 20): goedkeuring; 
5. Toetreding politiezone (art. 8): goedkeuring; 
6. Varia; 
 
Overwegende dat deze agendapunten van de algemene vergadering geen aanleiding geven tot 
opmerkingen; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politieraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering Haviland van 16 december 2020. 
 
Artikel 2. 
De vertegenwoordiger van de politiezone wordt opdracht gegeven om op de algemene vergade-
ring zijn stemgedrag bij de geagendeerde voorstellen af te stemmen op de beslissingen genomen 
door de politieraad. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal worden verzonden naar: 
1° Haviland, voor kennisgeving; 
2° de vertegenwoordiger van de politiezone, voor uitvoering. 
 
 
 
 
3 Financiën — Begroting 2021 
(NDC 580.71:472.1) 
 
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 25/3, artikel 26, tweede lid, 
artikel 26/1, § 2, artikel 33, artikel 34, artikel 40, artikel 66 en artikel 71; 
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Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Gelet op titel VIII, hoofdstuk I, van het Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 262 en arti-
kel 263; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende algemeen reglement op de 
boekhouding van de politiezone, in het bijzonder artikel 1, 7° en 8°, artikel 5, artikel 9, artikel 11 
en artikel 12; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 2005 houdende de nadere regels inzake de berekening 
en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone; 
 
Gelet op het ontwerp van begroting voor het jaar 2021, opgemaakt door het politiecollege; 
 
Gelet op het advies van de begrotingscommissie van 16 november 2020; 
 
Gelet op het verslag bij de begroting 2021, met een synthese van het ontwerp van begroting, en 
een overzicht van het algemeen en financieel beleid van de politiezone alsook alle nuttige infor-
matiegegevens; 
 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de gewone dienst van deze begroting de volgen-
de totalen (in euro) bevat: 
 

GEWONE DIENST ontvangsten uitgaven 

Eigen dienstjaar 

personeel 

werkingskosten 

prestaties 

overdrachten 

schuld 

 

 

 

10 000,00 

9 634 935,16 

23 072,59 

 

8 601 330,09 

899 068,74 

 

183 053,49 

479 289,12 

Totaal 9 668 007,75 10 162 741,44 

 
Overwegende dat de algemene recapitulatie van de buitengewone dienst van deze begroting de 
volgende totalen (in euro) bevat: 
 

BUITENGEWONE DIENST ontvangsten uitgaven 

Eigen dienstjaar 

overdrachten 

investeringen 

schuld 

 

 

 

350 000,00 

 

 

350 000,00 

Totaal 350 000,00 350 000,00 

 
Overwegende dat de bijdrage van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone als volgt 
begroot is: 

Ternat: 1 928 170,90 euro; 
Affligem: 1 456 715,68 euro; 
Roosdaal: 1 251 193,60 euro; 
Liedekerke: 1 591 862,04 euro; 

 
Overwegende dat bij de stemming over de vaststelling van de begroting elke groep vertegen-
woordigers van één gemeente over evenveel stemmen beschikt als waarover de burgemeester van 
de gemeente die hij vertegenwoordigt, beschikt in het politiecollege; dat deze stemmen onder de 
leden van die groep gelijk verdeeld worden; 
 
Gehoord de toelichting bij de inhoud van het verslag; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Er wordt over geen enkel artikel of reeks van artikelen van de begroting een afzonderlijke stem-
ming geëist; 
 
Gaat over tot de stemming over het geheel van de begroting; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De begroting voor het jaar 2021 wordt goedgekeurd. 
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Deze begroting en het bijbehorend jaarverslag 2021 maken integrerend deel uit van dit besluit. 
 
Artikel 2. 
De begroting zal worden neergelegd in de zetel van de zone, waar eenieder er altijd ter plaatse 
kennis kan van nemen. 
Op die mogelijkheid van inzage zal worden gewezen door middel van aanplakbiljetten, die 
worden aangebracht binnen een maand te rekenen vanaf heden. Dit bericht zal ten minste gedu-
rende tien dagen aangeplakt blijven. 
 
Artikel 3. 
Een voor eensluidend verklaard afschrift van dit besluit zal samen met de begroting en de bijla-
gen aangetekend worden verzonden naar de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, voor 
goedkeuring. 
 
 
 
 
4 Opdrachten — Leveringen — Informaticamateriaal — Voorwaarden 
(NDC 281.6) 
 
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 11, eerste lid, artikel 33 en artikel 34; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
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, 6° en 
35°, artikel 43 en artikel 47; 
 
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 12, eerste lid, 3°; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 2, eerste lid 6°,  
 
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke 
sectoren, in het bijzonder artikel 2, eerste lid, 2° en artikel 7; 
 
Overwegende dat de zone een aantal laptops, PC’s, dockingstations, headsets, draagtassen, 
mobiele printers, USB muizen en schermen wenst aan te kopen; dat deze aankoop past binnen de 
verdere digitalisering en het telewerken binnen de zone; 
 
Overwegende dat de politiezone de mogelijkheid heeft om aankopen te doen bij Real Dolmen via 
het raamcontract van de stad Brugge; 
 
Overwegende dat aankopen via een raamovereenkomst het voordeel hebben dat enerzijds zeer 
interessante prijzen werden verkregen omwille van de schaalgrootte en dat anderzijds de politie-
zone vrijgesteld is van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
De politiezone zal het volgende informaticamateriaal aankopen: 

− 44 notebook PC 

− 45 draagtassen voor notebook 

− 48 dockingstations 

− 48 muizen 

− 50 headsets 
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− 4 draagtassen voor laptop 

− 5 draagbare printers 

− 15 monitors 

− 2 desktop PC 
 
Artikel 2. 
Deze bestelling wordt geplaatst bij Real Dolmen, in uitvoering van de raamovereenkomst van de 
stad Brugge. 
 
Artikel 3. 
Op basis van de bedongen eenheidsprijzen bedraagt de totale prijs van de opdracht 56 715,68 
euro, inclusief 21 % belasting over de toegevoegde waarde, exclusief eventuele herzieningen. 
 
Artikel 4. 
De opdracht zal worden gefinancierd: 

1° voor de uitgaven met de kredieten voorzien in artikel 330/742-53 (Aankoop van informatica-

materieel) van de buitengewone begroting 2020; 

2° voor de ontvangsten met de kredieten voorzien in artikel 330/961-51 (Op te nemen leningen) 

van de buitengewone begroting 2020. 

 

 

 

 
5 Informatica — FOCUS — Samenwerkingsprotocol 
(NDC 281.6) 
 
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 11, eerste lid, en artikel 27; 
 
Gelet artikel 336 van het Decreet Lokaal Bestuur; 
 
Overwegende dat de politiezone sinds februari 2020 beschikt over de applicatie FOCUS die 
toelaat om op het terrein diverse (politionele) databanken te raadplegen, alsook het opstellen van 
bepaalde administratieve stukken zoals informatierapporten en processen-verbaal verkeer/GAS; 
 
Overwegende dat de FOCUS-applicatie is uitgerold ten voordele van de volledige geïntegreerde 
politie, waarbij een standaardpakket aan mogelijkheden wordt geleverd; dat de applicatie kan 
uitgebreid worden met nieuwe mogelijkheden, voor zover er voldoende (financieel) draagvlak is 
voor de ontwikkeling; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Antwerpen op 29 juni 2020 het interzonaal 
samenwerkingsprotocol heeft goedgekeurd, waarin een kader wordt gecreëerd waarmee politie-
zones samen kunnen werken in projecten aan de uitbouw van het FOCUS software platform; 
 
Overwegende dat de politiezone Antwerpen het aanbod doet aan geïnteresseerde politiezones om 
FOCUS projecten in regie uit te voeren, in alle transparantie, aan kostprijs en in consensus; 
 
Overwegende dat het protocol de overlegstructuren, de rolverdeling, het beheer en de financiële 
afhandeling voor FOCUS projecten omschrijft; dat het protocol verwijst naar het Convenant van 
19 december 2017 en het Financieel Protocol van 8 december 2018; 
 
Overwegende dat het leidende principe in het protocol het delen van de projectkosten is; 
 
Overwegende dat dat politiezones die een product willen afnemen of willen deelnemen aan een 
project, de kadertekst van het interzonaal samenwerkingsprotocol éénmalig ter goedkeuring 
voorleggen aan de politieraad; 
 
Op voorstel van het politiecollege; 
 
Na beraad; 
 
Aangenomen met eenparigheid van stemmen; 
 
Besluit: 
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Artikel 1. 
De politiezone TARL treedt toe tot het interzonale samenwerkingsprotocol FOCUS met de 
politiezone Antwerpen. 
 
Artikel 2. 
De kadertekst van het interzonaal samenwerkingsprotocol FOCUS wordt goedgekeurd. 
Deze tekst maakt integrerend deel uit van dit besluit. 
 
 
 
 
6 
 
[…] 
 
 
 
 
7 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 29 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 19.45 uur. 
 
 

Aangenomen door de politieraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc Mertens  Michel Vanderhasselt 
Secretaris   Voorzitter 
 
 


