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1. Installatie en eedaflegging van een opvolgend politieraadslid.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
de artikelen 12, 14, 15, 20 en 20bis, §1, eerste lid.

Het politieraadsbesluit van 23 maart 2022 waarbij akte wordt genomen van het ontslag van de heer Peter 
Venneman als politieraadslid.

Het besluit van 17 februari 2022 van de gemeenteraad van Lede waarbij An Van Wesemael als politieraadslid 
verkozen wordt verklaard.

Het besluit van 24 maart 2022 van de Deputatie waarbij de verkiezing van mevrouw An Van Wesemael als effectief 
lid voor de politieraad van de politiezone Erpe-Mere/Lede geldig wordt verklaard.

Motivering en inhoud
Mevrouw An Van Wesemael is door de gemeenteraad van Lede verkozen verklaard als opvolger van effectief 
raadslid Peter Venneman die ontslag genomen heeft.

An Van Wesemael is thans gemeenteraadslid in Lede. Zij bevindt zich niet in een van de gevallen van 
onverenigbaarheid met het mandaat van politieraadslid. Er is bijgevolg geen beletsel om de geloofsbrieven goed te 
keuren.

Vormvereisten
De brief van 3 juni 2022 waarbij An Van Wesemael wordt uitgenodigd de eed af te leggen als politieraadslid.

BESLUIT:
Artikel 1: De geloofsbrieven van mevrouw An Van Wesemael worden goedgekeurd.

Artikel 2: De politieraad neemt vervolgens akte van navolgende eedaflegging:

Met het oog op de aanstelling als titelvoerend lid van de politieraad wordt mevrouw An Van 
Wesemael uitgenodigd de grondwettelijke eed af te leggen.

Op verzoek van de voorzitter treedt mevrouw An Van Wesemael naar voor en legt in zijn handen 
navolgende eed af: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en 
aan de wetten van het Belgische volk”.



Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld.

Artikel 3: Mevrouw An Van Wesemael is hierbij aangesteld als politieraadslid en neemt verder deel aan de 
beraadslagingen van de politieraad om het mandaat van de heer Peter Venneman te voleindigen.

2. Installatie en eedaflegging van een opvolgend politieraadslid.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
de artikelen 12, 14, 15, 20 laatste lid en 20bis, §1, eerste lid.

Het politieraadsbesluit van 23 maart 2022 waarbij akte wordt genomen van het ontslag van mevrouw Elsy De 
Geyter als politieraadslid.

Het besluit van 17 februari 2022 van de gemeenteraad van Lede waarbij Danny Moens als politieraadslid verkozen 
wordt verklaard.

Het besluit van 24 maart 2022 van de Deputatie waarbij de verkiezing van de heer Danny Moens als effectief lid 
voor de politieraad van de politiezone Erpe-Mere/Lede geldig wordt verklaard.

Motivering en inhoud
De heer Danny Moens is door de gemeenteraad van Lede verkozen verklaard als opvolgend raadslid van effectief 
raadslid Elsy De Geyter die ontslag genomen heeft.

Danny Moens is thans gemeenteraadslid in Lede. Hij bevindt zich niet in een van de gevallen van 
onverenigbaarheid met het mandaat van politieraadslid. Er is bijgevolg geen beletsel om de geloofsbrieven goed te 
keuren.

Vormvereisten
De brief van 3 juni 2022 waarbij Danny Moens wordt uitgenodigd de eed af te leggen als politieraadslid.

BESLUIT: Met eenparigheid

Artikel 1: De geloofsbrieven van de heer Danny Moens worden goedgekeurd.

Artikel 2: De politieraad neemt vervolgens akte van navolgende eedaflegging:

Met het oog op de aanstelling als titelvoerend lid van de politieraad wordt de heer Danny Moens 
uitgenodigd de grondwettelijke eed af te leggen.

Op verzoek van de voorzitter treedt de heer Danny Moens naar voor en legt in zijn handen 
navolgende eed af: “Ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en 
aan de wetten van het Belgische volk”.

Betreffende het vervullen van deze formaliteit wordt een afzonderlijke akte opgesteld.

Artikel 3: De heer Danny Moens is hierbij aangesteld als politieraadslid en neemt verder deel aan de 
beraadslagingen van de politieraad om het mandaat van mevrouw Elsy De Geyter te voleindigen. 

3. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Motivering en inhoud

Er worden geen opmerkingen geformuleerd bij de notulen van de vergadering van de politieraad van 23 maart 
2022.



BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: De notulen van de vergadering van de politieraad van 23 maart 2022 worden goedgekeurd.

H.1. Toevoegen van een agendapunt wegens hoogdringendheid.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 25/2.

Het reglement van orde, artikel 13.

Motivering en inhoud
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende 
gevallen wanneer het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren.

Het politiecollege wenst een beroep te doen op de opdrachtencentrale van de provincie Antwerpen.

In het kader van de wet overheidsopdrachten, kan een overheid pas diensten afnemen via van een raamcontract 
nadat de overheidsopdracht en de gunning door de raad zijn goedgekeurd.

Op het jongste politiecollege werd de gunning van een opdracht via een raamcontract voorgelegd. Bij nazicht van 
het dossier werd duidelijk dat het om een nieuw raamcontract ging dat nog niet eerder was voorgelegd.

Deze beslissing is hoogdringend, omdat de aankoop van de tekstkar anders pas na de politieraad van oktober kan 
besteld worden. Voor de veiligheid op de weg is het beter de bestelling nog voor het zomerreces te kunnen 
plaatsen.

Vormvereisten
Tot spoedbehandeling kan niet worden besloten dan door minstens twee derden van de aanwezige leden. De 
namen van die leden worden in de notulen vermeld.

BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: Aan de agenda van de vergadering van vandaag wordt een punt toegevoegd dat luidt: “Toetreden 
tot de aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor het leveren 
en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van 
verkeersonderzoek”. Dit punt wordt na punt 11 van de gewone agenda behandeld.

4. Bekrachtigen van het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende goedkeuren van de agenda van de 
gewone algemene jaarvergadering van 16 juni 2022 van Solva en bepalen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van Solva.

Het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering 
van 16 juni 2022 van Solva en bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger.

Motivering en inhoud
De politiezone Erpe-Mere/Lede is aangesloten bij Solva.

De politiezone is bij aangetekende brief van 4 mei 2022 uitgenodigd om vertegenwoordigd te zijn op de algemene 
vergadering van Solva op 16 juni 2022.



De politieraad moet de agenda van de algemene vergadering goedkeuren en het stemgedrag van de 
vertegenwoordiger bepalen. De politieraad ontving de documenten die nodig zijn voor het onderzoek van de 
agendapunten als bijlage bij de uitnodiging.

De politieraad vergadert pas op 22 juni 2022. Dat is na de algemene vergadering van 16 juni. Solva stemt ermee in 
de beslissing aan het politiecollege voor te leggen en achteraf door de politieraad te laten bekrachtigen.

Het politiecollege verzoekt de raad haar beslissing van 18 mei 2022 te bekrachtigen.

BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: Het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende goedkeuren van de agenda van de gewone 
algemene vergadering van 16 juni 2022 van Solva en bepalen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger bekrachtigen.

5. Bekrachtigen van het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende goedkeuren van de agenda van de 
gewone algemene jaarvergadering van 21 juni 2022 van TMVS dv en bepalen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van TMVS dv.

Het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende goedkeuren van de agenda van de gewone algemene vergadering 
van 21 juni 2022 van TMVW dv en bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger.

Motivering en inhoud
De politiezone Erpe-Mere/Lede is aangesloten bij TMVS dv.

De politiezone Erpe-Mere is bij aangetekende brief van 5 april 2022 uitgenodigd om vertegenwoordigd te zijn op de 
gewone algemene vergadering van TMVS dv op 21 juni 2022.

De politieraad moet de agenda van de buitengewone algemene vergadering goedkeuren en het stemgedrag van 
de vertegenwoordiger bepalen. De politieraad ontving de documenten die nodig zijn voor het onderzoek van de 
agendapunten als bijlage bij de uitnodiging.

De politieraad vergadert pas op 22 juni 2022. Dat is daags na de algemene vergadering van 21 juni. Vanuit TMVS 
werd voorgesteld de beslissing aan het politiecollege voor te leggen en achteraf door de politieraad te laten 
bekrachtigen.

Het politiecollege verzoekt de raad haar beslissing van 18 mei 2022 te bekrachtigen.

BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: Het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende goedkeuren van de agenda van de gewone 
algemene vergadering van 21 juni 2022 van TMVW dv en bepalen van het mandaat van de 
vertegenwoordiger bekrachtigen.

6. Aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Solva.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.



De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva, in het bijzonder de artikelen 40 en 41.

Het politieraadsbesluit van 20 maart 2019 houdende aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen van Solva.

Het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de algemene 
vergaderingen van Solva.

Motivering en inhoud
De politiezone Erpe-Mere/Lede is lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva.

Het politiecollege heeft burgemeester Geertrui Van De Velde aangewezen als vertegenwoordiger voor de 
algemene vergadering van Solva van 16 juni 2022. Deze bevoegdheid behoort eigenlijk de raad toe. Het 
politiecollege verzoekt de raad deze beslissing te bekrachtigen.

Het politiecollege stelt tevens voor de burgemeester Geertrui Van De Velde aan te wijzen als vertegenwoordiger 
van de politiezone voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die georganiseerd worden tot het 
einde van de legislatuur. Burgemeester Van De Velde is ook door de Hulpverleningszone Zuidoost aangewezen, 
zodat er geen behoefte meer is aan een afzonderlijke vertegenwoordiger.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Het collegebesluit van 18 mei 2022 houdende aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van Solva bekrachtigen.

Artikel 2: Mevrouw Geertrui Van De Velde, burgemeester van Lede, correspondentieadres Markt 1 te 9340 
Lede, e-mailadres geertrui.vandevelde@lede.be, aanwijzen als vertegenwoordiger van de 
politiezone voor de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Solva die 
georganiseerd worden tot het einde van de legislatuur.

Artikel 3: Het politieraadsbesluit van 20 maart 2019 houdende aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de 
algemene vergaderingen van Solva opheffen.

7. Aanwijzen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van TMVS.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS.

Het politieraadsbesluit van 10 oktober 2019 houdende toetreden tot TMVS.

Het politieraadsbesluit van 23 maart 2022 houdende kennis nemen van het ontslag van raadslid Elsy de Geyter.

Het politieraadsbesluit van heden houdende installatie en eedaflegging van een opvolgend raadslid.

Motivering en inhoud
De politiezone Erpe-Mere/Lede is lid van het intergemeentelijk samenwerkingsverband TMVS dv.

De politiezone werd op de algemene vergadering van TMVS vertegenwoordigd door mevrouw Elsy De Geyter. 
Ingevolge haar ontslag als politieraadslid moet zij als vertegenwoordiger vervangen worden.

Het politiecollege stelt voor raadslid Danny Moens aan te wijzen als vertegenwoordiger van de politiezone voor de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen die georganiseerd worden tot het einde van de legislatuur.

BESLUIT: met eenparigheid

Enig artikel: De heer Danny Moens, politieraadslid, aanwijzen als vertegenwoordiger van de politiezone voor de 
gewone en buitengewone algemene vergaderingen van TMVS dv die georganiseerd worden tot het 



einde van de legislatuur.

8. Aanstellen van een poetsfirma: vaststellen van het bestek en de wijze van gunnen.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 33, §2.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van 139.000 euro 
excl. btw niet bereikt).

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, artikel 90 1°.

Het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot 
bepaling van de datum van inwerkingtreding van 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.

Motivering en inhoud
De dienst logistiek stelde het bestek 07/2022 op voor de overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp 
“aanstellen van een poetsfirma”.

De huidige overheidsopdracht loopt af op 31 augustus 2022. Om tijdig een nieuwe poetsfirma te kunnen aanstellen 
wordt dit bestek voorgelegd. Het bestek heeft een looptijd van 1 jaar.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

De schoonmaak wordt in de eerste plaats uitbesteed om de continuïteit te garanderen. Eigen personeel kan 
immers uitvallen en een snelle vervanging ligt dan moeilijk. Daarrnaast zijn de aankoop van producten en het 
gebruik van machines in de opdracht inbegrepen.

Budget/Financiële impact
De waarde van deze opdracht wordt geraamd op 85.000 euro.

In de goedgekeurde begroting 2022 zijn op de gewone dienst kredieten voor deze uitgave voorzien op artikel 
330/125-06: onderhoud van gebouwen.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Er wordt een poetsfirma aangesteld.

Artikel 2: Het bestek 07/2022 voor diensten met als voorwerp “aanstellen van een poetsfirma” wordt 
vastgesteld.

Artikel 3: De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Artikel 4: De kostprijs wordt geraamd op 85.000 euro, btw inbegrepen.

9. Vervangen van de camera's van het ANPR-systeem uit de eerste en tweede fase: vaststellen van het 
bestek en de wijze van gunnen.

De politieraad, in openbare vergadering,



Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 33, §2.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 42, § 1, 1° a (limiet van 139.000 euro 
excl. btw niet bereikt).

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, artikel 90 1°.

Het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot 
bepaling van de datum van inwerkingtreding van 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.

Motivering en inhoud
De dienst logistiek stelde het bestek 08/2022 op voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp 
“vervanging camera’s APR-systeem van de eerste en tweede fase”.

De politiezone Erpe-Mere/Lede beschikt over een ANPR-schild dat in drie fasen werd opgebouwd. De eerste fase 
in 2012 voorzag in 6 ANPR-camera’s aan het op- en afrittencomplex van de autosnelweg E40 te Erpe-Mere. Eén 
jaar later werd één bijkomende camera geplaatst op de nieuw aangelegde carpoolparking aan het op- en 
afrittencomplex. In 2017 werd het systeem uitgebreid met acht camera’s op de grootste invalswegen van het 
grondgebied van onze politiezone.

Het onderhoudscontract voorziet in operationeel systeem voor een periode van 10 jaar voor wat betreft de 
hardware en toestellen.

De ANPR- en overzichtscamera’s uit de eerste en tweede fase dienen te worden vervangen door nieuwe, up-to-
date camera’s. Dit betreft 5 van de 6 camera’s uit de eerste fase. De camera op de Oudenaardsesteenweg 
tegenover het warenhuis Aldi werd reeds vervangen binnen het onderhoudscontract en dient nu dus niet te worden 
vervangen. De zesde camera betreft de camera uit de tweede fase, zijnde de carpoolparking in Erpe-Mere 
(gelegen aan de oprit richting Gent van de E40).

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Budget/Financiële impact
De waarde van deze opdracht wordt geraamd op 74.000 euro.

In de goedgekeurde begroting 2022 zijn op de buitengewone dienst kredieten voor deze uitgave voorzien op artikel 
330/744-51 – machines, uitrusting, exploitatiemateriaal en toebehoren.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Het camera’s van het ANPR-systeem van de eerste en tweede fase vervangen.

Artikel 2: Het bestek 08/2022 voor de overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp “vervanging 
camera’s APR-systeem van de eerste en tweede fase” vaststellen.

Artikel 3: De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking.

Artikel 4: De kostprijs wordt geraamd op 74.000 euro, btw inbegrepen.

Artikel 5: De financiering gebeurt met eigen middelen.

10. Aankopen van kogelwerende vesten: vaststellen van het aankoopdossier.



De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 33, §2.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 43.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot 
bepaling van de datum van inwerkingtreding van 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.

De omzendbrief GPI 95 van 12 november 2020 van de minister van Binnenlandse Zaken betreffende het dragen 
van de kogelwerende vest.

Het politieraadsbesluit van 10 juni 2021 houdende beroep doen op de stad Antwerpen als opdrachtencentrale voor 
afname van de raamovereenkomst “beveiliging en onthaalwerking”.

Motivering en inhoud
De dienst logistiek stelde het aankoopdossier 09/2022 op met als voorwerp “aankoop van kogelwerende vesten”.

De omzendbrief GPI 95 van 12 november 2020 legt voor het eerst vast waaraan een kogelwerende vest voor 
politiediensten moet voldoen, zowel op het vlak van beschermingsgraad, als van draagcomfort.

De huidige kogelwerende vesten zijn in verschillende fasen aangekocht. Sommige medewerker brachten hun vest 
mee van de federale politie. Dat maakt dat de vesten niet voldoen aan alle vereisten zowel inzake bescherming als 
draagcomfort.

Concreet is er momenteel behoefte aan 65 kogelwerende vesten + toebehoren.

Er bestaan twee grote raamcontracten voor kogelwerende vesten, namelijk dat van de federale politie en dat van 
de stad Antwerpen. Een infosessie van beide firma’s werd gevolgd door de korpschef, diverse monitoren 
geweldsbeheersing en de dienst logistiek. Er werd unaniem beslist om voor de vesten uit het raamcontract van de 
PZ Antwerpen te gaan.

Het raamcontract van de PZ Antwerpen loopt van 10-08-2021 (voor een periode van 4 jaar) en is toegankelijk voor 
alle politiezones. Het kreeg het nummer PZA/2020/384-F03.

Gehoord de bijkomende mondelinge toelichting van de waarnemend korpschef betreffende enkele wettelijke 
normen inzake gebruik, beschadiging en vernietiging van de kogelwerende vesten.

Budget/Financiële impact
De kostprijs wordt geraamd op 48.790,83 euro.

In de goedgekeurde begroting 2022 is op artikel 330/744-51 voor de aankoop van machines, exploitatiemateriaal 
en toebehoren een krediet van 65.750 euro voorzien.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Kogelwerende vesten aankopen.

Artikel 2: Het aankoopdossier 09/2022 met als voorwerp “aankoop van kogelwerende vesten” vaststellen.

Artikel 3: De opdracht gunnen via het raamcontract PZA/2020/384-F03 van de PZ Antwerpen.

Artikel 4: De kostprijs wordt geraamd op 48.790,83 euro, btw inbegrepen.



11. Organiseren van een overheidsopdracht voor verzekeringen: vaststellen van het bestek en de wijze 
van gunnen.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 33, §2.

De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 38, §1, c en §5.

Het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Het koninklijk besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en tot 
bepaling van de datum van inwerkingtreding van 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.

Het collegebesluit van 23 februari 2022 houdende doorlichting verzekeringsportefeuille en begeleiding 
gunningsprocedure: gunnen van de opdracht.

Motivering en inhoud
De huidige verzekeringspolissen lopen eind dit jaar af. Om de huidige polissen door te lichten en ons bij te staan bij 
de overheidsopdracht tot afsluiten van nieuwe polissen, heeft  het politiecollege de firma AON aangesteld.

6 politiezones uit de buurt bevinden zich in een gelijkaardige situatie. Zij hebben onze politiezone verzocht op te 
treden als opdrachtgevend bestuur. Het gaat met name om:

- PZ 5435 - Hamme/Waasmunster
- PZ 5436 - Berlare/Zele
- PZ 5437 - Buggenhout/Lebbeke
- PZ 5438 - Wetteren/Laarne/Wichelen
- PZ 5439 - Denderleeuw/Haaltert
- PZ 5442 - Ninove

De firma AON heeft de selectieleidraad en het lastenboek opgesteld in samenspraak met de deelnemende 
politiezones. De administraties van de 7 politiezones hebben samen met de consulent de bestaande verzekeringen 
van de politiezones kritisch geanalyseerd, zodat de opgestelde voorwaarden tot een betere dekking van de risico’s 
zullen leiden.

De mededingingsprocedure met onderhandeling de meest aangewezen plaatsingsprocedure, omdat de inhoud van 
de verzekeringsdekkingen immers van die aard is dat de specificiteiten van de markt niet met de nodige precisie 
opgesteld kunnen worden onder de vorm van een definitieve polistekst zonder onderhandeling met de aanbieders 
van verzekeringen.

Budget/Financiële impact
De uitgave wordt geraamd op 2.100.000 euro, inclusief btw, voor alle zones samen en geldt voor een periode van 
4 jaar.

Ze gebeurt met eigen middelen en wordt voorzien op de gewone dienst van de politiebegrotingen vanaf 2023.

BESLUIT: met eenparigheid

Artikel 1: Een overheidsopdracht voor verzekeringen (personenverzekeringen, verzekeringen materiële 
schade, verzekeringen aansprakelijkheid en verzekeringen auto) organiseren te voordele van 
navolgende politiezones:

- PZ 5435 - Hamme/Waasmunster
- PZ 5436 - Berlare/Zele



- PZ 5437 - Buggenhout/Lebbeke
- PZ 5438 - Wetteren/Laarne/Wichelen
- PZ 5439 - Denderleeuw/Haaltert
- PZ 5441 – Erpe-Mere/Lede
- PZ 5442 - Ninove

Artikel 2: Het bestek 10/2022 (selectieleidraad + lastenboek) voor de overheidsopdracht voor diensten met 
als voorwerp “afsluiten van volgende verzekeringscontracten: personenverzekeringen, 
verzekeringen materiële schade, verzekeringen aansprakelijkheid en verzekeringen auto voor de 
politiezones” vaststellen.

Artikel 3: De opdracht wordt gegund bij mededingingsprocedure met onderhandeling.

Artikel 4: De kostprijs wordt geraamd op 2.100.000 euro, btw inbegrepen.

H.2. Toetreden tot de aankoopcentrale binnen de raamovereenkomst van de provincie Antwerpen voor 
het leveren en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren 
van verkeersonderzoek.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 33.

De wet overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 43.

Motivering en inhoud
De provincie Antwerpen heeft een raamovereenkomst met clausule aankoopcentrale opgesteld voor het leveren en 
plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek over 
een periode van 48 maanden. De provincie Antwerpen treedt hierin op als aankoopcentrale voor alle lokale 
besturen.

Conform de wetgeving overheidsopdrachten moet de politiezone zelf geen overheidsopdracht voor diensten 
opstarten als ze toetreedt tot de aankoopcentrale in deze raamovereenkomst.

Vanuit de dienst logistiek komt de vraag om toe te treden tot voormelde raamovereenkomst wat betreft het leveren 
en plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek. 
De bestellingen zullen op afroep gebeuren naargelang behoeften.

Toetreden tot deze raamovereenkomst houdt geen enkele verplichting in tot afname. De overeenkomst is ook niet-
exclusief (een afname van de dienstverlening via een andere overheidsopdracht blijft mogelijk).

Per afroep wordt elke opdracht toegewezen via cascadesysteem of minicompetitie en de gunning wordt ter 
goedkeuring voorgelegd aan het politiecollege.

Vormvereisten
Het bestek opgesteld door de provincie Antwerpen met betrekking tot de opdracht het leveren en plaatsen van 
verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van verkeersonderzoek over een periode 
van 48 maanden (raamovereenkomst met meerdere deelnemers). 

De gunningsverslagen waaruit blijkt dat de inschrijvers allemaal een voldoende score behalen.

BESLUIT:
Artikel 1: Toetreden tot de aankoopcentrale binnen voormelde raamovereenkomst, voor het leveren en 

plaatsen van verkeersmonitoringsystemen, verkeersveiligheidssystemen en uitvoeren van 
verkeersonderzoek, voor perceel 3: sensibiliserende systemen voor verkeersveiligheid.

Artikel 2: De bestellingen zullen op afroep gebeuren naargelang behoeften van het bestuur bij één van de 
geselecteerde inschrijvers, met toewijzing ofwel via cascadesysteem ofwel via minicompetitie. 
Waarbij in geval van een minicompetitie prijsofferte zal gevraagd worden bij alle gekozen 
inschrijvers. Elke gunning zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het politiecollege.



12. Kennis nemen van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van het 
eerste kwartaal dienstjaar 2022.

De politieraad, in openbare vergadering;

Regelgeving

De nieuwe gemeentewet, artikel 131.

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, 
artikel 34.

Motivering en inhoud

Ten minste een maal in de loop van elk van de vier kwartalen van het kalenderjaar doet een lid van het 
politiecollege verificatie van de kas van de bijzonder rekenplichtige.

In het eerste kwartaal van 2022 vond de verificatie plaats op 30 maart. Het proces verbaal wordt aan de politieraad 
voorgelegd.

BESLUIT:

Enig artikel: Kennisname van het proces-verbaal van onderzoek der kas van de bijzonder rekenplichtige van 
het eerste kwartaal van het jaar 2022, toestand op 30 maart 2022.

13. Kennisname van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 door de gouverneur.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het Koninklijk besluit van 5 december 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale 
politie.

Het politieraadsbesluit van 13 oktober 2021 houdende vaststellen van de jaarrekening 2020 van de politiezone 
Erpe-Mere/Lede.

Het besluit van de gouverneur van 19 mei 2022 betreffende de jaarrekening 2020 van de politiezone Erpe-
Mere/Lede.

Motivering en inhoud
De gouverneur keurde de jaarrekening 2020 goed.

De gouverneur maakt een aantal opmerkingen bij de jaarrekening 2020. De gouverneur heeft de bedragen 
rechtgezet.

BESLUIT:
Artikel 1: Kennis nemen van de goedkeuring van de jaarrekening 2020 van de politiezone 
Erpe-Mere/Lede.

Artikel 2: Kennis nemen van het feit dat de jaarrekening 2020 van de politiezone Erpe-
Mere/Lede door de gouverneur als volgt is vastgesteld:

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2020
Netto-

vastgestelde rechten (gewone dienst) 9.055.436,20

Vastg

elegde uitgaven (gewone dienst) 7.164.211,02



Begr
otingsresultaat (gewone dienst) 1.891.225,18

Over 

te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 38.127,70

Boek
houdkundig resultaat (gewone dienst) 1.929.352,88

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 8.067.433,14

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 8.474.757,11

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) -407.323,97
Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 1.331.170,44

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) 923.846,47

BALA
NS PER 31 DECEMBER 2020
Vaste activa 9.516.199

Vlottende activa 8.666.957

Totaal van de activa 18.183.156

Eigen vermogen 5.574.219

Voorzieningen 0

Schulden 12.608.937

Totaal van de passiva 18.183.156

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2020
Exploitatieresultaat 202.847

Uitzonderlijk resultaat -490.008

Resul
taat van het dienstjaar -287.161

14. Vaststellen van de jaarrekening van dienstjaar 2021.

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving

De nieuwe gemeentewet, de artikelen 96 en 240, §1.

De wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, 
de artikelen 25/3, 26, 26/1, 34 en 77.

Het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale 
politie, de artikelen 66 tot en met 71.

Motivering en inhoud

De bijzonder rekenplichtige heeft de begrotingsrekening van de politiezone Erpe-Mere/Lede – dienstjaar 2021, de 
resultatenrekening 2021, de eindbalans 2021 en de bijlagen opgemaakt.



Het politiecollege verstrekt toelichting bij de jaarrekening 2021.

BESLUIT: Met 95 stemmen op 100, bij 0 neen-stemmen en 0 onthoudingen

Artikel 1: De begrotingsrekening van het dienstjaar 2021 wordt vastgesteld zoals in de hierna vermelde 
samenvattingstabel:

BEGROTINGSREKENING 2021
Gewone 
dienst

Buitengewone 
dienst

Totaal

1. Vastgestelde rechten ten voordele van de zone
- Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen

9.731.873,79
0,00

1.571.327,48
0,00

11.303.201,27
0,00

= Netto-vastgestelde rechten
- Vastgelegde uitgaven

9.731.873,79
7.770.235,91

1.571.327,48
1.571.327,48

11.303.201,27
9.341.563,39

= Begrotingsresultaat van het dienstjaar 1.961.637,88 0,00 1.961.637,88
2. Netto-vastgestelde rechten

- Aanrekeningen
9.731.873,79
7.751.546,39

1.571.327,48
1.209.212,21

11.303.201,27
8.960.768,60

= Boekhoudkundig resultaat van het dienstjaar 1.980.327,40 362.115,27 2.342.442,67
3. Vastleggingen

- Aanrekeningen
7.770.235,91
7.751.546,39

1.571.327,48
1.209.212,21

9.341.563,39
8.960.758,60

= over te dragen vastleggingen 18.689,52 362.115,27 380.804,79

Artikel 2: De balans per 31 december 2021 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2021 worden als 
volgt vastgesteld:

Balans:
Vaste activa: € 9.437.054,00
Vlottende activa: € 3.073.382,00
Totaal van de activa: €12.510.436,00

Eigen vermogen: € 5.221.008,00
Schulden: € 7.289.428,00
Totaal van de passiva: €12.510.436,00

Resultatenrekening:
Exploitatieresultaat € 142.494,00
Uitzonderlijk resultaat € -540.281,00
Resultaat van het dienstjaar € -397.787,00

15. Aanwijzen van de dienst waarbij ieder ongeval dat als arbeidsongeval kan worden beschouwd en 
iedere ziekte die als beroepsziekte kan worden beschouwd moet worden aangegeven

De politieraad, in openbare vergadering,

Regelgeving
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

Het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, 
de artikelen X.III.1 en X.III.7.

Het politieraadsbesluit van 9 december 2015 houdende aanwijzen van de dienst waarbij ieder ongeval dat als 
arbeidsongeval kan worden beschouwd en iedere ziekte die als beroepsziekte kan worden beschouwd moet 
worden aangegeven.

Het politieraadsbesluit van 23 mei 2018 houdende vaststellen van de korpsstructuur.

Motivering en inhoud

De politieraad is bevoegd om de dienst aan te wijzen waar ieder ongeval dat als arbeidsongeval kan worden 
beschouwd en iedere ziekte die als beroepsziekte kan worden beschouwd moet worden aangegeven.



Momenteel is de “Directie niet-operationele steun – dienst politie- en personeelssecretariaat” aangewezen en 
worden de bevoegdheden uitgeoefend door de commissaris – directeur niet-operationele steun.

Ondertussen hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan. Enerzijds is de functie van “adviseur – directeur niet-
operationele steun” ingevuld. Anderzijds is de commissaris – directeur niet-operationele steun aangesteld als 
waarnemend korpschef. 

Om de werklast van de waarnemend korpschef te verminderen en de administratieve taken aan de administratieve 
personeelsleden toe te vertrouwen, is het aangewezen de bevoegdheden inzake arbeidsongevallen en 
beroepsziekten over te hevelen naar de “adviseur – directeur niet-operationele steun” en de “directie niet-
operationele steun” aan te wijzen als dienst.

BESLUIT: Met eenparigheid

Artikel 1: De “directie niet-operationele steun” aanwijzen als dienst waarbij ieder ongeval dat als 
arbeidsongeval kan worden beschouwd en iedere ziekte die als beroepsziekte kan worden 
beschouwd moet worden aangegeven.

Artikel 2: De “adviseur – directeur niet-operationele steun” de bevoegdheid toewijzen voor alle beslissingen 
inzake arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Artikel 3: Het politieraadsbesluit van 9 december 2015 houdende aanwijzen van de dienst waarbij ieder 
ongeval dat als arbeidsongeval kan worden beschouwd en iedere ziekte die als beroepsziekte kan 
worden beschouwd moet worden aangegeven opheffen.

Artikel 4: Dit besluit treedt heden in werking.

18. Mondelinge vragen in toepassing van artikel 7 van het huishoudelijk reglement.

1. Raadslid Reinout Janssens vraagt wat het standpunt van de politiezone is omtrent het gebruik van tasers.

De waarnemend korpschef deelt mee dat het dossier tasers nog in de proeffase zit. Vermoedelijk zal de 
minister van Binnenlandse Zaken oordelen dat een taser een collectief wapen is. Dit heeft tot gevolg dat 
politiemensen eerst een training en een opleiding nodig zullen hebben vooraleer ze een taser mogen 
gebruiken. De politiezone Erpe-Mere/Lede zal de eerste jaren zeker geen tasers aankopen.

2. Raadslid Reinout Janssens vraagt wat het standpunt van de politiezone is omtrent het gebruik van 
bodycams.

De waarnemend korpschef wijst achter hem waar de bodycams op de tafel staan. De zone is rond met de 
DPA en de opleidingen zijn bezig. Wie opgeleid is mag de bodycams al gebruiken. Dat is geen verplichting. 
Vooral de jongeren gebruiken ze. Op termijn wordt iedereen opgeleid.
Hij wijst erop dat het gebruik van bodycams nooit een verplichting is. Het wettelijk kader laat de beslissing 
over het gebruik over aan de politieman/vrouw. De gebruikers moeten daarbij wel het wettelijk kader 
volgen. Dat betekent dat het gebruik van de bodycam in sommige situaties verboden is. Bovendien moeten 
gebruikers op voorhand aan de mensen meedelen dat ze de bodycam gaan gebruiken. (Wat soms een 
ontradend effect heeft.) Uiteindelijk gaan de beelden naar de politieserver waar ze 12 maanden bewaard 
worden.

3. Raadslid Jan Lievens wens meer samenwerking tussen de gemeenten en de politiezone om overlast te 
bestrijden. In Haaltert is er een lokaal integraal veiligheidsoverleg. Hij vraagt naar de situatie alhier.

Burgemeester De Waele deelt mee dat er in Erpe-Mere ook een aantal klachten inzake overlast zijn. Hij 
heeft de jeugddienst opgedragen een oplossing uit te werken samen met de politie. Als dat niet werkt zal 
hij verdere maatregelen treffen.

De waarnemend korpschef zegt dat raadslid Lievens zonet een LIVC (lokale integrale veiligheidscel) 
beschreven heeft. Voor zo een LIVC voor bestuurlijke zaken bestaat er momenteel geen wettelijk kader. 
De Procureur des Konings heeft dat deze ochtend op de zonale veiligheidsraad bevestigd. Dit belet 
uiteraard niet dat de politie met de gemeenten samenwerkt.

Burgemeester Van De Velde herhaalt dat de vraag naar een dergelijk LIVC rechtstreeks aan de procureur 
gesteld is. Hij bevestigde dat er momenteel geen wettelijk kader is die het de politie mogelijk maakt 



gegevens mee te delen. Iedereen is er van overtuigd dat dergelijk kader een grote meerwaarde zou 
betekenen. Dat belet niet dat er momenteel al samengewerkt wordt tussen gemeente en politie.
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