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Onderwerp: agendapolitieraad 22 juni 2022

Geachte mevrouw,

Geachteheer,

Het politiecollege nodigt u uit op de vergadering van de politieraad. Deze vindt plaats op 22 juni 2022 om 19u.

De vergadering gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi, Dorp-West 52.

Agenda:

OPENBARE ZITTING

Goedkeuring notulen 4 mei 2022 — beslissing

Beslissingen politiecollege — kennisgeving

Wijze van gunnen aankoopelektrisch voertuig — beslissing

Toetreden aankoopcentrale Creat — beslissing

Toetreden aankoopcentrale gestroomd.be — beslissing

Toetreden raamcontract Smartville — beslissing

Toetreden raamcontract politiezone Antwerpen — Integrator — beslissing

Mobiliteitscyclus 2022-03. Vacant verklaren van_3 functies voor het operationele kader en 1 voor het calog-

kader — beslissing

N
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GEHEIME ZITTING

9. Valorisatie anciënniteit — beslissing

10. NAVAP — beslissing

11. NAVAP- beslissing

Met de meeste hoogachting,

Namens het politiecollege,

De voorzitter,

DESWAENEYves

.
   

 



  
Toelichting politieraad 22 juni 2022
 

OPENBAREZITTING

1. Goedkeuring notulen 4 mei 2022 — beslissing

2. Beslissingen politiecollege — kennisgeving

3. Wijze van gunnen aankoop elektrisch voertuig — beslissing

Een benzinevoertuig, met ombouw tot anoniem politievoertuig, uit het wagenpark van de politiezone is aan

vervanging toe. Deze Skoda Octavia RS met ruim 165.000 km op de teller wordt, zoals voorzien in de

meerjarenplanning, vervangen door een semi-anonieme SUV.

Er wordt voorgesteld om de wijze van gunnen voor de opdracht van diensten van de aanstelling van een

integrator voor de aankoop van een personenvoertuig type SUV met semi-anonieme politieombouw goed te

willen keuren volgens raamcontract LPA/2016/219 van aankoopcentrale Lokale Politie Antwerpen.

4. _Toetreden aankoopcentrale Creat — beslissing

De politiezone treedt in de mate van het mogelijke toe tot raamcontracten. De in de catalogi van

aankoopcentrales aangeboden diensten en producten genieten door de schaalgrootte immers vaak aanzienlijke

kortingen. De aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de

verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren. TMVS Creat biedt heel ruime oplossingen voor

besturen inzake werken, diensten en aankopen.

5. Toetreden aankoopcentrale gestroomd.be — beslissing

Met de toenemende vraag naar duurzaamheid, wordt voorgesteld om toe te treden tot de raamovereenkomst

“Gestroomd.be” van de aankoopcentrale IGEMO (Intergemeentelijke vereniging voor Ontwikkeling van het

Gewest Mechelen en Omgeving), ook toegankelijk voorpolitiezones.

Met de toenemende vraag naar duurzaamheid, stelt de politiezone voor om toe te treden tot de

raamovereenkomst “Gestroomd.be” van de aankoopcentrale IGEMO (Intergemeentelijke vereniging voor

Ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving), ook toegankelijk voor politiezones.

6. Toetreden raamcontract Smartville — beslissing

Verkeersinbreuken worden momenteel grotendeels verwerkt door het Gewestelijk Verwerkingscentrum (GVC).

Het quotum van de verwerkingen voor onze politiezone werd door het GVC vastgelegd op 5.000 onmiddellijke

inningen per jaar. Punctueel wordt dit aantal jaarlijks verhoogd met nog eens 5.000 overtredingen. Het saldo

van de overtredingen en de inbreuken vrachtwagensluis worden manueel verwerkt door een administratief

bediende. Dit systeem heeft zijn beperkingen in aantal verwerkingen. Daarnaast zal het aantal verwerkingen

sterk toenemen van zodra de trajectcontrole actief wordt.

Daarom zou de politiezone graag overschakelen naar automatische verwerking van de verkeersovertredingen

die niet door het GVC worden verwerkt. Daarvoor is software beschikbaar. Deze software kan worden

aangekocht binnen het raamcontract Smartville van de opdrachtcentrale Cipal.

7. Toetreden raamcontractpolitiezone Antwerpen — Integrator — beslissing

Met de toenemende vraag naar duurzaamheid en de te voorziene nood aan full electric vehicles (FEV), wordt

voorgesteld om toe te treden tot het raamcontract van aankoopcentrale PZ Antwerpen, dat voorziet in de

aanstelling van een “Integrator voor het wagenpark van PZ Antwerpen”. Deze Integrator staat in voor de

plaatsingsprocedure voor de leasing, aankoop en ombouw van voertuigen. De Integrator kan ook buiten de

catalogus voor de standaardvoertuigen een plaatsingsprocedure afhandelen voor een voertuig op maat.

Anderelokale politiezones kunnen beroep doen op dit raamcontract. De politiezone wenst de aankoop van een

voertuig in punt 3 reeds via dit raamcontract te realiseren.



 

Mobiliteitscyclus 2022-03. Vacant verklaren van 3 functies voor het operationele kader en 1 voor het calog-

kader — beslissing

Omwille van het vertrek van een aantal medewerkers en omdat we wensen te anticiperen op de beperkte

instroom van nieuwe medewerkers, wordt voorgesteld volgende ambten vacantte verklaren:

e 1 HINP Team Verkeer en Mobiliteit

e 2 INP/rechercheur

e __1 CONS Team Logistiek en Financiën


