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POLITIRAAD 17.12.2020 
 
DAGORDE 
 
OPENBARE ZITTING 
 

1. Bekrachtigen van het politiecollegebesluit d.d. 27.11.2020 inzake digitaal vergaderen van de 
politieraad 
 
De epidemiologische toestand in onze streek is nog steeds zorgwekkend. 
Het is dan ook belangrijk dat we de maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus 
nauwgezet opvolgen en zodus digitaal vergaderen. 
Dientengevolge bekrachtigt de raad de collegebeslissing d.d. 27.11.2020 inzake het digitaal 
vergaderen. 
Een digitale vergadering van de politieraad dient te worden opengesteld voor het publiek. Dit 
kan door de vergadering te livestreamen; d.i. hetzelfde principe als bij een 
gemeenteraadszitting. Door de vergadering van de politieraad online uit te zenden met beeld 
en geluid wordt de openbaarheid van de bijeenkomst gegarandeerd en kunnen rechtsgeldige 
besluiten worden genomen. 

  
2. 
 

Brief gouverneur d.d. 27.11.2020 houdende de goedkeuring door de toezichthoudende  
overheid van de begrotingswijzigingen 1 & 2 dienstjaar 2020: kennisneming door de raad 
 
Op 13 oktober 2020 ging de politieraad in zijn zitting over tot de vaststelling van de 
begrotingswijzigingen 1 & 2 (gewone & buitengewone dienst) voor het dienstjaar 2020. 
De provinciegouverneur dient zich, in het kader van het specifiek federaal toezicht, uit te 
spreken over de goedkeuring en vaststelling van de politiebegrotingswijzigingen binnen een 
termijn van 45 dagen, die ingaat op de dag na het inkomen van de begroting bij de gouverneur. 
In dit opzicht neemt de politieraad kennis van de brief d.d. 27 november 2020 van mevrouw 
Carina Van Cauter, provinciegouverneur, waarbij zij in het kader van het specifiek federaal 
toezicht, haar goedkeuring verleent aan de door de politieraad vastgestelde 
begrotingswijzigingen 1 & 2 voor het dienstjaar 2020. 

  
3. Overheidsopdracht met als voorwerp ‘Verzekeringspolissen voor de politiezone 

Geraardsbergen-Lierde’: bekrachtigen van de politiecollegebesluiten d.d. 04.09.20, 16.10.20 
en 07.12.20 
 
In het kader van de Vlaamse omzendbrief KB/ABB 2019/1 d.d. 25 januari 2019 betreffende de 
verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten 
werden de verzekeringspolissen van de politiezone onderworpen aan een nieuwe 
overheidsopdracht. 
Voorafgaand aan het uitschrijven van deze overheidsopdracht, stelde het politiecollege een 
firma aan om de verzekeringsportefeuille van de politiezone door te lichten. Deze firma stond 
tevens in voor de uitvoering van de overheidsopdracht die gebeurde in verschillende stappen, 
nl. het opmaken van de selectieleidraad & selectievereisten, het uitvoeren van het  
regelmatigheidsnazicht der ingediende kandidaturen en de opmaak van het uiteindelijk bestek. 
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Deze overheidsopdracht werd ingedeeld in twee percelen: perceel 1 omvattende ‘Patrimonium 
& Materiële Schade’ en perceel 2 omvattende ‘Arbeidsongevallen’. 
Inmiddels is de volledige overheidsopdracht uitgevoerd en kan worden overgegaan tot gunning 
van de opdracht aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde Ethias nv, Prins 
Bisschopssingel 73 te 3100 Hasselt en dit voor beide percelen. 
In deze context bekrachtigt de raad de collegebeslissingen d.d. 04.09.20, 16.10.20 en 07.12.20 
inzake de overheidsopdracht met als voorwerp ‘Verzekeringspolissen voor de politiezone 
Geraardsbergen-Lierde’. 
Perceel 1 ‘Patrimonium & Materiële Schade’ wordt gegund tegen het geraamde bedrag van 
27.193,72 EUR op jaarbasis, hetzij 108.774,88 EUR voor vier jaar en  
perceel 2 ‘Arbeidsongevallen’ tegen het geraamde bedrag van 74.506,76 EUR op jaarbasis, 
hetzij 298.027,04 EUR voor vier jaar. 
De verzekeringen lopen voor een periode van vier jaar met ingang per 01.01.2021. 

  
4. Overheidsopdracht met als voorwerp ‘Aankoop modulair video-management-system (hard- 

en software) met videowall’: bekrachtigen van de politiecollegebeslissing d.d. 30.10.2020 
houdende de goedkeuring van de raming en gunning via open raamcontract 
 
De politiezone beschikt reeds een aantal jaren over een videowall die zich bevindt op de 
onthaal- en plantondienst. Deze videowall geeft een overzicht van de bewakingscamera’s die 
op het grondgebied van de politiezone geïnstalleerd zijn. De lokale politie heeft het voornemen 
tot uitbreiding van het aantal bewakingscamera’s en ANPR-camera’s op het grondgebied 
Geraardsbergen & Lierde waardoor een meer professioneel ‘Video Management Systeem’ zich 
opdringt in combinatie met een performante videowall met als doel al het beeldmateriaal op 
een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier te visualiseren. Het huidige videosysteem is te 
beperkt en niet performant genoeg om bijkomend beeldmateriaal te verwerken. 
Daarom bekrachtigt de raad de collegebeslissing d.d. 30.10.2020 houdende de aankoop van 
een modulair video-management-system (hard- en software) met videowall. Dientengevolge 
verleent de raad goedkeuring voor de raming ad hoc ten bedrage van 171.197,98 excl. 21% btw 
of 207.149,56 euro incl. 21% btw.  
Het is de bedoeling deze aankoop te plaatsen binnen het open raamcontract van de  
PZ Antwerpen met kenmerk LPA/2017/295 en waartoe de PZ Antwerpen een overeenkomst 
heeft afgesloten met de firma, Securitas nv, St.-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-
Heembeek.  

  
5. Overheidsopdracht met als voorwerp ‘Aankoop ANPR-camera’s voor plaatsing N263-

Beverstraat / N495-Edingseweg / N8 richting Brakel / N8 richting Ninove / N42 richting Lessen 
/ N42 richting Zottegem’: bekrachtigen politiecollegebesluit d.d. 30.10.2020 voor wat betreft 
de ANPR-camera’s N263-Beverstraat / N8 richting Ninove / N42 richting Lessen / N42 richting 
Zottegem 
 
Om enerzijds een greep te krijgen op de verplaatsingen van door de politie gezochte of te 
volgen personen, en anderzijds om deze informatie conform de ‘Wet op het Politieambt’ ter 
beschikking te kunnen stellen van de politieambtenaren, is de ontwikkeling van een ANPR-
netwerk een operationele noodzaak. ANPR staat voor ‘Automatic Number Plate Recognition’ of 
automatische kentekenplaatherkenning. Dergelijk ANPR-netwerk -dat gekoppeld wordt aan een 
centraal beheersysteem voor de opslag en verwerking van informatie vanuit de ANPR-installaties- moet de 
politiediensten toelaten hetzij in reële tijd accuraat tussen te komen, hetzij via uitgestelde 
verwerking snellere en betere opsporingen te verrichten. Bovendien kan ANPR ook een 
significante bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en verkeershandhaving door dynamische 
verkeersaansturing via realtime verkeersinformatie en beeldvorming.  
De voorliggende beslissing is het gevolg van besprekingen tussen verschillende interne en 
externe politiediensten en andere stakeholders. Deze besprekingen mondden uit in het 
voornemen om gedurende vier jaar telkens te investeren in een aantal ANPR-camera’s op de 
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cruciale wegen in de politiezone met als doel de politiezone als het ware volledig te omsluiten 
d.m.v. een cameraschild. 
Het initieel plan was om ANPR’s te voorzien langsheen de N263-Beverstraat, de N495-
Edingseweg, de N8 richting Brakel, de N8 richting Ninove, de N42 richting Lessen en de N42 
richting Zottegem. Maar inmiddels is gebleken dat langsheen de N495 en de N8 richting Brakel 
de ‘Administratie Wegen & Verkeer / AWV’ van de Vlaamse overheid daar ANPR’s zal plaatsen 
waardoor de politiezone op deze plaatsen geen ANPR’s meer voor haar rekening moet nemen.  
De raad bekrachtigt het politiecollegebesluit d.d. 30 oktober 2020 voor wat betreft de aankoop 
van ANPR-camera’s met toebehoren voor plaatsing N263-Beverstraat, N8 richting Ninove, N42 
richting Lessen en N42 richting Zottegem. Tevens keurt de raad de globale raming ten bedrage 
van 230.000,00 euro incl. btw voor de vermelde vier camera’s goed, alsook verleent de raad 
goedkeuring voor de aankoop ervan bij Proximus-Trafiroad, Koning Albert II-laan 27 te 1030 
Brussel en dit volgens de modaliteiten van het raamcontract van de federale overheid. 

 
 
GEHEIME ZITTING 
 

6. Aanstellen en benoemen van een directeur ‘Interventie & Onthaal’ met de graad van 
commissaris van politie 

  
7. Aanstellingen van personeelsleden door het politiecollege: kennisneming door de raad 

 
 
VARIA (in openbare zitting) 
 
Toelichting door de korpschef inzake verkeershandhaving. 


