Politie Lanaken-Maasmechelen (5853) - Dr. Haubenlaan 2 - 3630 Maasmechelen

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN
NOTULEN
ZITTING VAN
PLAATS

: dinsdag 8 december 2020 om 20u00
: digitale vergadering via Zoom

AANWEZIG

: Marino Keulen - burgemeester-voorzitter
Raf Terwingen – burgemeester
Gerardus Colson, Christel De Cuyper, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven,
Zehra Kolkiran, Joseph Lambrichts, Georges Lenssen, Elvire Martens,
Inge Opsteijn, Mario Quagliara, Ronny Westhovens,
Jean-Pierre Hermans, Leonardus Joosten, Sarah Loubele, Rudi Mechels,
Jeroen Moors, Dirk Opsteyn – politieraadsleden
Sabine Bervaes - secretaris
Jacques Philippaerts - korpschef

VERONTSCHULDIGD

: Anita Jeurissen, Viviane Schellingen – politieraadsleden
Annemarijn Pannemans (vertrouwenspersoon van raadslid Dirk Opsteyn)

Bij aanvang van de zitting heeft de burgemeester-voorzitter via naamafroeping de aanwezigheid
van de raadsleden laten bevestigen via het digitaal conferencingsysteem.

Openbare zitting
Organisatieondersteuning - B & C
1.

Bijzondere schikkingen voor de organisatie van de politieraad van 08/12/2020.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de verspreiding van het Covid-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België;
Gelet op de introductie van "social distancing"-maatregelen die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in verschillende landen genomen worden;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus Covid-19;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus te beperken; en latere wijzigingen;
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Gelet op het ministerieel besluit dd. 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken; en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 18.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat er maatregelen moeten worden genomen om de verdere verspreiding van het
Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid;
Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidszorg onder
zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt;
Gelet op de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Veiligheid en Preventie
m.b.t. de organisatie van de politieraden op https://www.besafe.be/nl/nieuws/covid-19aanbevelingen-voor-de-organisatie-van-de-politieraden.
Overwegende dat de burgemeester-voorzitter zich genoodzaakt ziet om bijkomende maatregelen te
nemen ten einde de verspreiding van het coronavirus op het grondgebied van de gemeenten Lanaken
en Maasmechelen tegen te gaan en in de mate van het mogelijke in te perken;
Dat wat betreft de aanwezigheid van de raadsleden tijdens de politieraad, de raadzaal van het
gemeentehuis Maasmechelen weliswaar groot is, maar dat de vaste opstelling van de tafels niet
optimaal is om de zaal efficiënt her in te delen voor een voltallige politieraad met het oog op de te
respecteren regels van social distancing;
Overwegende dat het dan ook aangewezen is om de politieraad te organiseren zonder dat een fysieke
verplaatsing van de raadsleden nodig is; dat de burgemeester-voorzitter voorstelt de vergadering
digitaal te organiseren via een conferencing-systeem;
Overwegende dat de politieraad openbaar blijft en toegankelijk is voor pers en publiek; dat de
burgemeester-voorzitter op grond van artikel 25/6 en 25/8 WGP zich het recht voorbehoudt over te
gaan tot een besloten zitting, indien blijkt dat de naleving van de social distancing-maatregelen niet
meer gegarandeerd kan worden in geval van een talrijke publieke opkomst;
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad bekrachtigt het voorstel van de burgemeester-voorzitter om huidige politieraad digitaal
te houden d.m.v. een conferencingsysteem.
Artikel 2
Huidige politieraad blijft openbaar en fysiek toegankelijk voor publiek. Als blijkt dat de naleving van de
social distancing maatregelen niet meer gegarandeerd kan worden, zal de burgemeester-voorzitter
overgaan tot behandeling van de punten in besloten zitting.
2.

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de zitting op dinsdag 20 oktober 2020 wordt goedgekeurd.
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3.

Advies politieraad m.b.t. voorstel wijziging huidige GAS-verordening : intrekking besluit
politieraad 20/10/2020 - nieuw besluit.

DE POLITIERAAD :
Gelet op het decreet van 26 april 2019 houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk,
voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen;
Gelet op het totstandkomen van een aangepast GAS-reglement;
Gelet op de overlegmomenten die hieromtrent hebben plaatsgevonden tussen beide
gemeentebesturen en met de politiezone;
Gelet op het besluit van de politieraad dd. 20 oktober 2020;
Gelet op het bijkomend in te winnen advies bij de politieraad.
BESLUIT :
Artikel 1
Het besluit van de politieraad dd. 20 oktober 2020 betreffende het voorstel tot aanpassing aan de
GAS-verordening wordt hierbij ingetrokken.
Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met het nieuwe voorstel tot reglement, zoals hierbij gevoegd.

Organisatieondersteuning - FIN
4.

Begroting 2021 - Goedkeuring.

DE POLITIERAAD :
Gelet op het ontwerp van de begroting voor de politiezone Lanaken-Maasmechelen voor het
dienstjaar 2021;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, hierna verkort tot WGP, meer bepaald de artikelen 27 en 34 dat het
artikel 241 en gedeeltelijk de Titel VI, hoofdstukken I en II NGW toepasbaar maakt;
Gelet op het K.B. van 5 september 2001 houdende het Algemeen Reglement op de boekhouding van
de Lokale Politie (ARPC);
Gelet op de gemeentewet en het gemeentedecreet;
Gelet op het advies van de begrotingscommissie d.d. 18 november 2020.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad keurt de politiebegroting 2021, samen met alle bijlagen, goed, samengevat als volgt:
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GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST

VORIGE DIENSTJAREN
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat

1 241 272
0
1 241 272

-1 285 489
0
-1 285 489

15 024 455
16 265 727
-1 241 272

2 902 300
1 612 300
1 290 000

0

4 511

EIGEN DIENSTJAAR
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat

ALGEMEEN RESULTAAT

Artikel 2
De politieraad maakt de politiebegroting 2021, samen met alle bijlagen, voor goedkeuring over aan
de hogere overheid.
Organisatieondersteuning - ICT
5.

Autoticket : verlenging licentieovereenkomst - Goedkeuring.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
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Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 41 § 1, 1°
d;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Overwegende dat de administratieve verwerking van de overtredingen vastgesteld via de bemande
en onbemande camera’s gebeurt via de software AutoTicket ;
Gelet op het politiecollegebesluit van 3 december 2014 houdende gunning van de software
Autoticket aan de firma Tradelec nv;
Gelet op het politiecollegebesluit van 8 januari 2020 houdende Tradelec – verlenging contract tot 31
december 2020;
Overwegende dat er geen alternatieve software op de markt beschikbaar is en ook het eventuele
overstappen naar een ander softwarepakket bijkomende kosten met zich mee zal brengen;
Overwegende dat de firmanaam alsook de maatschappelijke zetel veranderd is van Tradelec nv,
Jaarbeurslaan 19 box 11, 3600 Genk naar InTouch Solutions, Lichtenberglaan 1090 bus 204, 3800
Sint-Truiden;
Overwegende dat we de bestaande licentieovereenkomt voor de software Autoticket bij de firma
InTouch Solutions nv wensen te verlengen voor een periode van 5 jaar vanaf 1 januari 2021;
Overwegende de jaarlijks geraamde kostprijs van 8.350 euro incl BTW, die jaarlijks aanpasbaar is aan
de gezondheidsindex en die voorzien wordt op artikel 330/123-13 vanaf begroting 2021.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met :
 de verlenging van de licentieovereenkomst voor de software Autoticket
 voor een periode van 5 jaar vanaf 01/01/2021
 bij de firma InTouch Solutions, Lichtenberglaan 1090 bus 204, 3800 Sint-Truiden,
 tegen kostprijs zoals vermeld in artikel 2.
Artikel 2
De jaarlijkse kost wordt geraamd op 8.350 euro BTW inbegrepen, is jaarlijks aanpasbaar aan de
gezondheidsindex en wordt voorzien op artikel 330/123-13 vanaf begroting 2021.
Artikel 3
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

6.

Mobiele data- en telefonieverbindingen : verlenging abonnement - Goedkeuring.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
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Gelet op het gemeentedecreet en op de gemeentewet;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het feit dat al onze personeelsleden beschikken over een smartphone met bijbehorend dataen telefoonabonnement in het kader van het FOCUS-project;
Gelet op het politiecollegebesluit van 5 februari 2020 houdende ‘Mobiele data- en
telefonieverbindingen-gunning’ tot en met 31 december 2020 volgens de bestekvoorwaarden van
raamovereenkomst FORCMS-GSM-088 waarbij Proximus nv aangeduid werd als begunstigde;
Overwegende dat we na een gunstige evaluatie het lopende contract met Proximus nv wensen te
verlengen tot en met 31 december 2023, zelfde einddatum als het raamcontract;
Overwegende dat de kostprijs geraamd wordt op 1.550,00 euro incl BTW per maand of 18.600,00 euro
incl BTW per jaar dat voorzien wordt op artikel 330/123-11 vanaf begroting 2021;
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze verlenging.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de verlenging van de abonnementen
telefonieverbindingen tot en met 31/12/2023.

mobiele data- en

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met de bestekvoorwaarden van raamcontract FORCMS-GSM-117.
Artikel 3
De kostprijs wordt geraamd op 1.550,00 euro incl BTW per maand of 18.600,00 euro incl BTW per jaar
en wordt voorzien op artikel 330/123-11 vanaf begroting 2021.
Artikel 4
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.
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7.

Uitbreiding bewakingscameranetwerk - Goedkeuring.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten in het bijzonder artikel 42 § 1, 4°,
b);
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het besluit van 29 november 2017 houdende gunning aan Bussap NV voor de aankoop en
installatie camerabewaking met bijbehorend onderhoudscontract;
Gelet op het besluit van 21 november 2018 houdende aanvulling op aankoop camerabewaking en
onderhoudscontract;
Gelet op het intake project waarmee we de dienstverlening van het onthaal binnen onze politiezone
willen verbeteren en het feit dat de medewerkers van het intake project alle verhoorlokalen tijdens
hun werkuren ten allen tijden kunnen zien in de camerabewakingsapplicatie;
Gelet op het feit dat onze citrix-servers in een gedeelde datacenteromgeving zijn ondergebracht;
Overwegende dat er op dit moment teveel resources worden gebruikt bij het bekijken van de
camerabewakingsbeelden via de citrix-applicatie xprotect smart client en we dit willen verhelpen door
het toevoegen van een mobileserver aan het cameranetwerk, naar analogie met het
camerabewakingsnetwerk van gemeente Lanaken;
Overwegende de veiligheid van collega’s en burgers en we discussies achteraf willen vermijden;
Overwegende dat we het oude operatorlokaal op commissariaat Koning Albertlaan als een nieuw nietsalduz verhoorlokaal willen inrichten en een camera met microfoon nodig is;
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Overwegende dat het consultlokaal advocaat-arrestant ook gebruikt wordt als fouilleerkamer en er in
dit lokaal een camera zonder geluid nodig is waarbij enkel het fouilleren gefilmd kan worden;

Overwegende dat de camera’s in de twee niet-salduzlokalen bij het onthaal te Maasmechelen
vervangen moeten worden door een exemplaar met microfoon;
Overwegende dat een opname van het geluid nodig is bij het traject van de arrestant en de wachtzaal
van beide commissariaten en deze camera’s vervangen dienen te worden;
Overwegende dat er in het bijkomend salduz verhoorlokaal in het commissariaat te Lanaken naar
analogie met de andere salduz-verhoorlokalen 2 camera’s, een microfoon, een knop voor de vrijgave
van de live beelden en een knop voor de opname van geluid en beeld dienen geïnstalleerd te worden;
Overwegende dat een verhoorlokaal soms ook voor administratieve doeleinden gebruikt wordt, op dit
moment iedereen met toegang tot de camera’s van de verhoorlokalen ten allen tijden kan meevolgen
wat er gebeurt zowel in de ruimte als op het computerscherm;
Overwegende dat we dit willen oplossen door de beelden niet meer in real time beschikbaar te stellen
en enkel nog via het indrukken van een knop willen laten afficheren;
Overwegende dat er op dit moment geen geluid wordt weergegeven bij 2 van de 3 cellen in het
commissariaat te Maasmechelen en we dit wensen aan te passen;
Overwegende dat voor deze aanpassingen het huidige bewakingscameranetwerk uitgebreid dient te
worden;
Gelet op het feit dat het huidige camerabewakingssysteem met bijbehorend onderhoudscontract in
2017 aangekocht werd bij de firma Bussap NV dat vanaf nu verder werkt onder de naam Hearsee
Overwegende de complexiteit van de aanpassing, de compatibiliteit met de managementsoftware, de
garantie en bijbehorend onderhoudscontract het niet opportuun is om deze werken te laten uitvoeren
door een andere leverancier;
Overwegende dat we daarom de firma Hearsee, Molseweg 57, 2440 Geel deze werken willen laten
uitvoeren;
Overwegende dat deze aankoop/aanpassing voorzien is in begroting 2020 onder artikel 330/744-51
voor een geraamd bedrag van 24.200,00 euro incl. btw;
Gelet op het lopende onderhoudscontract met HearSee waarvan de gunning loopt tot 31 juli 2024;
Overwegende dat we dit onderhoudscontract wensen uit te breiden met huidige aankoop/aanpassing;
Overwegende dat het jaarlijkse onderhoudscontract vermeerderd wordt met 1.500,00 euro incl. btw,
zijnde 1000,00 euro incl. btw voor de PZ Lanaken-Maasmechelen voorzien op artikel 330/124-12 vanaf
begroting 2021, 250,00 euro incl. btw voor de gemeente Lanaken en 250,00 euro incl. btw voor de
gemeente Maasmechelen.
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BESLUIT:
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de uitbreiding van het bewakingscameranetwerk via de firma
Hearsee, Molseweg 57, 2440 GEEL, leverancier van het bestaande netwerk.
Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met de éénmalige aankoop en financiering via eigen middelen :
- van de aanpassing/uitbreiding van het camerabewakingsnetwerk,
- voor een geraamd bedrag van 22.400,00 euro, incl BTW,
- voorzien op artikel 330/744-51 van begroting 2020.
Artikel 3
De politieraad gaat akkoord met:
- de uitbreiding van het bestaande onderhoudscontract met de firma Hearsee, Molseweg 57,
2440 GEEL met een geraamde jaarlijkse kostprijs van 1.000,00 euro incl BTW
- voorzien op artikel 330/124-12 vanaf begroting 2021.
Artikel 4
De politieraad neemt kennis dat de bestaande onderhoudscontracten tussen de firma Hearsee en de
respectievelijke gemeenten, hierdoor uitgebreid zal worden met een jaarlijkse kostprijs van 250,00
euro incl BTW per gemeente.
Artikel 5
De politieraad gelast het politiecollege met de uitvoering van dit besluit en het verzoek vermeld in
artikel 4.

8.

Bijkomende aankoop Focus apps - POV en PATLOC: goedkeuring.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het feit dat met de ingebruikname van het FOCUS@GPI-platform vanaf 2019, het startsein
werd gegeven voor het gebruik van politietoepassing vanaf mobile devices (smartphone en tablet);
Gelet op het feit dat de PZ Lanaken-Maasmechelen sinds begin 2020 gebruik maakt van FOCUS@GPI;
Gelet op het feit dat er met federale middelen tien politie-apps (zowel bruikbaar voor de federale als
voor de lokale politie) ter beschikking gesteld werden en dat ze momenteel zowel op smartphone als
in sync op desktop in gebruik zijn door elke medewerker PZ Lanaken-Maasmechelen;
Gelet op het feit dat het FOCUS@GPI platform een afgeslankte versie van het FOCUS-platform betreft
dat werd ontwikkeld door ICT PZ Antwerpen via eigen middelen;
Gelet op het feit dat PZ Antwerpen hierbij op vraag van DRG/DRi (de federale ICT regulator die
eveneens de lokale zones bediend), via federale middelen opgetreden is als maakorganisatie van
FOCUS@GPI heeft uitgewerkt;
Gelet op het feit dat dit budgettair werd geregeld via een basisconvenant en een financieel protocol
dat in december 2018 werd afgesloten tussen PZ Antwerpen en DGR/DRi;
Gelet op het feit dat de politieraad Lanaken-Maasmechelen op 20 oktober 2020 een “interzonaal
samenwerkingsprotocol” heeft goedgekeurd met de PZ Antwerpen, teneinde voor onze zone
bijkomende FOCUS@GPI-apps aan te kopen of te laten ontwikkelen;
Gelet op het feit dat de federale overheid vanuit justitie, de opvolging van de “personen onder
voorwaarden” (POV) oplegt via hun toepassing i+Belgium;
Gelet op het feit dat dit een toepassing betreft die enkel op kantoor gebruikt kan worden;
Gelet op het feit dat de PZ Antwerpen in haar FOCUS-aanbod dat aan te schaffen is via het interzonaal
samenwerkingsprotocol (door onze zone goedgekeurd op de PR van 20 oktober 2020), beschikt over
een POV-app, die als front-end kan fungeren op het terrein;
Overwegende dat onze zone deze POV-app wenst aan te kopen om het toezicht op het terrein met
bijhorende rapportering naar justitie, veel efficiënter te laten verlopen;
Overwegende dat PZ Antwerpen, conform het interzonaal samenwerkingsprotocol, de POV-app aan
onze zone aanbiedt tegen :
 een éénmalige investeringskost van 2.246,00 euro (zonder BTW), te voorzien op artikel
330/742-53 van begroting 2020;
 een jaarlijkse kost van 149,00 euro (zonder BTW), jaarlijks te voorzien op artikel 330/123-13.
Gelet op het feit dat de PZ Antwerpen in haar FOCUS-aanbod dat aan te schaffen is via het interzonaal
samenwerkingsprotocol (door onze zone goedgekeurd op de PR van 20 oktober 2020), beschikt over
een PATLOC-app, om de efficiëntie, aansturing, rapportering en opvolging van het toezicht en de
patrouilles op het terrein, te optimaliseren.
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Overwegende dat onze zone behoefte heeft aan een werkinstrument om de aansturing, rapportering
en opvolging van het politietoezicht efficiënter en effectiever te laten verlopen.
Overwegende dat PZ Antwerpen, conform het interzonaal samenwerkingsprotocol, de PATLOC-app
aan de zones aanbiedt tegen :
 een éénmalige investeringskost van 5.841,00 euro (zonder BTW), te voorzien op artikel
330/742-53 van begroting 2020;
 een jaarlijkse kost van 409,00 euro (zonder BTW), jaarlijks te voorzien op artikel 330/123-13.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van:
 de FOCUS_PATLOC en FOCUS_POV-app
 met jaarlijkse onderhoudscontract gedurende 5 jaar
 bij PZ Antwerpen, Oudaan 5, 2000 Antwerpen
 conform het financieel protocol PZ Antwerpen – PZ Lanaken-Maasmechelen, goedgekeurd op
de PR van 20 oktober 2020,
 volgens kostprijs uit artikel 2 en 3.
Artikel 2
Voor de FOCUS_PATLOC-app :
 bedraagt de éénmalige kostprijs 5.841,00 euro, (zonder BTW)
 voorzien op artikel 330/742-53 van de begroting 2020,
 de jaarlijks kostprijs bedraagt 409,00 euro, (zonder BTW)
 voorzien op artikel 330/123-13 vanaf begroting 2021.
Artikel 3
Voor de FOCUS_POV-app :
 bedraagt de éénmalige kostprijs 2.246,00 euro (zonder BTW),
 voorzien op artikel 330/742-53 van de begroting 2020,
 de jaarlijks kostprijs bedraagt 149,00 euro (zonder BTW),
 voorzien op artikel 330/123-13 vanaf begroting 2021.
Artikel 4
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van dit besluit.

9.

Aankoop modulaire lockerkasten - Goedkeuring.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 92;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Overwegende de behoefte om in de commissariaten te Koning Albertlaan, Maasmechelen en
Maastrichterweg, Lanaken modulaire lockerkasten te plaatsen;
Overwegende dat hierin ‘uitleen’ laptops en tablets bewaard zullen worden;
Overwegende dat deze laptops gebruikt kunnen worden door verschillende collega’s voor o.a.
telewerk, vergaderingen, acties;
Overwegende dat de tablets door de wijkdienst gebruikt kunnen worden voor woonstcontroles;
Overwegende dat het een voordeel is dat de toestellen in gebruik genomen zullen worden op het
moment dat het nodig is en men zal weten wie ze in bezit heeft;
Overwegende dat dit naar analogie is met de radio- en sleutelkasten die aangekocht werden in 2019
en 2020;
Overwegende dat de opbouw van de gewenste kasten modulair is, hetgeen toekomstige uitbreidingen
mogelijk maakt, zeker met het oog op verhuis naar de site Oude Burelen;
Overwegende dat elke module een verschillend aantal lockers kan bevatten;
Overwegende dat per commissariaat 1 kast wordt voorzien, met 2 modules van 4 lockers;
Overwegende dat we de lockers wensen te bedienen door de in onze zone reeds aanwezige
beheersoftware, aangekocht bij de intelligente radiokasten hetgeen betekent dat opvolging mogelijk
is alsook de mogelijkheid tot reservatie;
Overwegende dat de modulaire lockerkast bestemd voor het commissariaat Maasmechelen, mee
verhuisd wordt naar de site Oude Burelen;
Overwegende dat deze aankoop zal gerealiseerd worden via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking volgens specificaties bijgevoegd in bijlage;
Overwegende dat er 3 firma’s zullen worden aangeschreven om een offerte aan te bieden;
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Overwegende dat de aankoop van modulaire lockerkasten voorzien is in begroting 2020 onder artikel
330/744-51 voor een geraamd bedrag van 22.000,00 euro incl. btw.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de aankoop van 2 modulaire lockerkasten, één voor het
commissariaat te Maasmechelen en één voor het commissariaat te Lanaken via
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking volgens specificaties bijgevoegd in
bijlage.
Artikel 3
De uitgave van aankoop van modulaire lockerkasten wordt geraamd op 22.000,00 euro incl. btw en
werd voorzien onder artikel 330/744-51 van het begrotingsjaar 2020.

Organisatieondersteuning - LOG
10. Aankoop van een anoniem voertuig voor team verkeer - Goedkeuring
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht “Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van
levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale”
een raamcontract Procurement 2016 R3 010 met besteknr. Procurement 2016 R3 007 werd
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opgesteld door de Directie van de aankopen van de federale politie als opdrachtencentrale, waar de
politiezones begunstigden van zijn;
Overwegende dat de Directie van de aankopen van de federale politie heeft gekozen voor de
procedure van de open offerteaanvraag;
Overwegende dat we één anoniem voertuig voor team verkeer wensen aan te kopen;
Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/26 voor perceel 26 – ‘Hogere middenklasse Stationwagen’;

Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 49.062,00 euro incl BTW voor één anoniem
voertuig voor team verkeer;
Overwegende dat dit voertuig in 2021 uitgerust zal worden met een provida- en ANPR-camera ter
bevordering van de verkeersveiligheid;
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze aankoop;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2020 van de politie,
op artikel 330/743-52;
BESLUIT :
Artikel 1

De politieraad stemt in met de aankoop van één anoniem voertuig voor team verkeer, via federaal
raamcontract, Procurement 2016 R3 010 ‘Meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst van levering voor
de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele
van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag van 49.602,00
euro incl BTW.
Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr Procurement 2016 R3 007:
‘Meerjarige (4 jaar) raamovereenkomst van levering voor de aankoop en onderhoud van politie en
anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’ ten voordele van de geïntegreerde politie, de
politiescholen en defensie’.
Artikel 3
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2020, op artikel 330/743-52
van de buitengewone dienst.
Artikel 4
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.

11. Meerjarige overeenkomst voor de reiniging van dienstvoertuigen voor een duur van vier jaar Goedkeuring.
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, en latere wijzigingen;
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Gelet op de gemeentewet, artikel 234;
Gelet op de wet van 13 augustus 2011 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 23 januari 2012 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 juni 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten speciale
sectoren;
Overwegende dat de huidige meerjarige overeenkomst eindigt op 1 februari 2021 met name het
reinigen voor de dienstvoertuigen van Maasmechelen met Softwash - Express, Slakweidestraat 26,
3630 Maasmechelen en voor de dienstvoertuigen van Lanaken met Carlisi, Maaseikersteenweg 235,
3620 Lanaken;
Overwegende dat we een meerjarige overeenkomst voor het reinigen van dienstvoertuigen voor
een duur van vier jaar wensen af te sluiten;
Overwegende dat we de opdracht wensen te doen via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking;
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht ‘Meerjarige overeenkomst voor het reinigen van
dienstvoertuigen voor een duur van vier jaar’, een overheidsopdracht voor diensten met als
besteknummer lamapr-20201118-001 opgesteld werd;
Overwegende dat we de opdracht wensen te doen via onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking;
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 7.500,00 euro incl btw op jaarbasis voor het
reinigen van alle dienstvoertuigen;
Overwegende dat we de goedkeuring van de politieraad nodig hebben voor deze overeenkomst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2021tem 2024 van de
politie, op artikel 330/127-06;

Politieraad 08/12/20

Notulen

15

BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknummer lamapr-20181118-001:
‘Meerjarige overeenkomst voor het reinigen van dienstvoertuigen voor een duur van vier jaar’.
Artikel 2
De politieraad stemt in met het afsluiten van een meerjarige overeenkomst voor het reinigen van
dienstvoertuigen voor een duur van vier jaar voor een geraamd bedrag van 7.500,00 euro incl btw op
jaarbasis.
Artikel 3
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2021 tem 2024, op artikel
330/127-06 van de gewone dienst.
Artikel 4
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Organisatieondersteuning - HRM
12. Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur onthaal (werfreserve).
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst
gestructureerd op 2 niveaus;
Gelet op het KB van 30 maart 2001 (RPPol) tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten, inzonderheid de bepalingen inzake de aanwerving en de mobiliteit;
Gelet op het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van
het personeel van de politiediensten;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de
lokale overheden in de politiezones;
Gelet op de ministeriële omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus,
inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen
houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de
externe werving van Calogpersoneel van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 2 niveaus en
betreffende bepaalde interne verschuivingen;
Gelet op ons besluit van 12 december 2017 houdende de wijziging van de personeelsformatie van
het operationeel kader waarin de personeelsformatie voor het operationeel kader werd vastgesteld
op 128 personeelsleden, waarvan 97 inspecteurs;
Overwegende dat het operationeel kader op 1 december 2020 uit 126 manschappen bestaat
waarvan er 91 tot het basiskader behoren;
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Gelet op ons besluit van 3 oktober 2018 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 februari 2019 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van 20 oktober 2020 houdende toekenning rustpensioen aan een eerste
inspecteur met ingang van 1 februari 2021;
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 maart 2020 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 november 2020 en dat vanaf dan de
loonkosten worden teruggevorderd bij de federale politie;
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 mei 2020 houdende aanwerving via aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1);
Overwegende dat dit personeelslid zijn functie op 1 oktober 2020 heeft opgenomen;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 mei 2020 houdende aanwerving via aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2);
Overwegende dat dit personeelslid haar functie op 1 november 2020 heeft opgenomen;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 7 oktober 2020 houdende aanwerving via mobiliteit
van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1);
Overwegende dat de kandidaat in principe op 1 april 2021 zijn functie zal opnemen;
Gelet op ons besluit van 10 december 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op het besluit van het politiecollege van 7 oktober 2020 houdende aanwerving via mobiliteit
van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2);
Overwegende dat de kandidaat in principe op 1 januari 2021 zijn functie zal opnemen;
Gelet op ons besluit van 17 maart 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op het besluit van het politiecollege van 18 november 2020 houdende aanwerving via
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1);
Overwegende dat de kandidaat in principe op 1 mei 2021, na slagen in de basisopleiding, haar functie
zal opnemen;
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies
inspecteur interventie;

Politieraad 08/12/20

Notulen

17

Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 november 2020 houdende aanwerving via
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2);
Overwegende dat de kandidaat in principe op 1 mei 2021, na slagen in de basisopleiding, zijn functie
zal opnemen;
Overwegende dat voor de derde functie via aspirantenmobiliteit deze procedure nog lopende is;
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
inspecteur onthaal;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 oktober 2020 houdende aanwerving via mobiliteit
van 1 inspecteur onthaal – Geen aanstelling;
Overwegende dat deze functie opnieuw in mobiliteit zal aangeboden worden;
Gelet op ons besluit van 20 oktober 2020 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie
inspecteur interventie;
Overwegende dat deze functie zal verschijnen in de volgende mobiliteitscyclus;
Gelet op ons besluit van 20 oktober 2020 houdende toekenning non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering aan een eerste inspecteur met ingang van 1 april 2021 en dat vanaf dan de loonkosten
worden teruggevorderd bij de federale politie;
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrijgekomen functie
noodzakelijk is;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is 1 functie van inspecteur van politie vacant te
verklaren conform artikel 9 van het KB van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels
inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Overwegende dat wij deze functie expliciet wensen te voorzien voor team onthaal;
Overwegende dat in de lopende aanwervingsprocedure inspecteur onthaal overeenkomstig art.
VI.II.27bis RPPol een werfreserve zal worden aangelegd die geldig is tot de datum van publicatie van
de tweede navolgende mobiliteitscyclus, in casu 2021-02;
Overwegende dat de vacante functie inspecteur onthaal mogelijks kan ingevuld worden via deze aan
te leggen werfreserve;
Overwegende dat indien dit niet mogelijk blijkt wegens uitputting werfreserve een nieuwe publicatie
in mobiliteit wordt voorzien;
BESLUIT :
Artikel 1
1 FTE inspecteur onthaal wordt vacant verklaard.
Artikel 2
Om deze functie in te vullen wordt beroep gedaan op de werfreserve die zal worden aangelegd in het
kader van mobiliteitscyclus 2020-05 voor de functie van inspecteur onthaal.
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Artikel 3
Indien deze werfreserve niet toelaat de functie in te vullen worden deze opnieuw gepubliceerd via
mobiliteit.
Artikel 4
Gelet op de personeelswijzigingen in het korps wordt de selectiecommissie met ingang van de cyclus
2020-05 als volgt aangepast:
•
Aline Carpentier, commissaris, voorzitter
(plaatsvervanger Mathieu Bunkens, eerste commissaris)
•
Stijn Vanwelsenaers, hoofdinspecteur
(plaatsvervanger Erik Vanbergen, eerste hoofdinspecteur)
•
Patrick Boonen, eerste commissaris, PZ Maasland
(Stephanie Bikkembergs, commissaris, plaatsvervanger, PZ Limburg Regio Hoofdstad)
•
Linda Cox, eerste adviseur, secretaris
(plaatsvervanger Kaatje Boelen, consulent of Mariëlle Leenders, eerste assistent)

Besloten zitting
Organisatieondersteuning - HRM
13. Verzoek tot verlenging mandaat korpschef - Kennisname Koninklijk Besluit houdende
verlenging van het mandaat.
Besloten zitting
DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 29 juli 1991 houdende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen;
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, latere wijzigingen en uitvoeringsbesluiten, inzonderheid de artikelen
48, 49, 51 en 52;
Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de
personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot
de politiediensten, inzonderheid de artikelen 74 tot 79bis;
Gelet op de Wet van 20 juni 2006 tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geïntegreerde
politie;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (actieve en
passieve openbaarheid);
Gelet op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel
van de politiediensten, inzonderheid deel VII, titel III;
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Gelet op het Koninklijk Besluit van 19 april 2002 houdende specifieke statutaire bepalingen met
betrekking tot personen aangesteld in bepaalde betrekkingen van de federale politie, de lokale
politie en van de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie, gewijzigd bij Koninklijk
Besluit van 5 december 2003;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 18 september 2008 tot wijziging van sommige bepalingen inzake
de mandaten bij de politiediensten;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van
het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de
politiediensten;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 22 april 2003 tot bepaling van de administratieve
behandelingsprocedure van de aangelegenheden bedoeld in de Wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de functiebeschrijving en de
daaruit voortvloeiende profielvereisten van een korpschef;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 41 van 24 december 2003, houdende nadere richtlijnen
inzake de evaluatie van bepaalde mandaathouders;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 43 van 28 februari 2005, richtlijnen betreffende het
verzoek tot hernieuwing van bepaalde mandaathouders;
Gelet op alle latere wijzigingen en aanvullingen op voormelde wetten en besluiten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 juli 2015 waarbij de heer Jacques Philippaerts werd aangesteld
tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Lanaken-Maasmechelen (code 5853) voor een
termijn van vijf jaar;
Gelet op de eedaflegging van de heer Jacques Philippaerts als korpschef op 16 juli 2015;
Gelet op het verzoek van de heer Jacques Philippaerts, eerste hoofdcommissaris van politie en
korpschef van de politiezone Lanaken-Maasmechelen van 08 november 2019, gericht aan de
burgemeester-voorzitter van het politiecollege en de politieraad, houdende zijn aanvraag tot
hernieuwing van zijn mandaat als korpschef van de politiezone Lanaken-Maasmechelen (PZ 5853);
Gelet op ons besluit van 10 december 2020 houdende verzoek tot verlenging mandaat korpschef:
ontvankelijkheidsverklaring;
Gelet op het evaluatieverslag van 8 april 2020;
Gelet op het besluit van het politiecollege van 6 mei 2020 houdende hernieuwing mandaat
korpschef;
Gelet op ons besluit van 23 juni 2020 houdende verzoek tot verlenging mandaat korpschef :
Kennisname evaluatieverslag en uitbrengen van gemotiveerd advies;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende verlenging van het mandaat van
korpschef Jacques Philippaerts als korpschef van de politiezone Lanaken-Maasmechelen voor een
termijn van 5 jaar met ingang van 16 juli 2020;
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Overwegende dat dit koninklijk besluit op 22 oktober 2020 is verschenen in het Belgisch Staatsblad;
BESLUIT :
Enig artikel
De politieraad neemt kennis van het koninklijk besluit van 15 september 2020 houdende verlenging
van het mandaat van korpschef Jacques Philippaerts als korpschef van de politiezone LanakenMaasmechelen voor een termijn van 5 jaar met ingang van 16 juli 2020.

Mondelinge vragen gesteld aan het einde van de zitting :
1. Raadslid Dirk Opsteyn stelt een vraag inzake de legitimatie van politie ten aanzien van
slechtzienden.
2. Raadslid Zehra Kolkiran stelt een vraag inzake de handhaving van de mondmaskerplicht in de
schoolomgeving.
3. Raadslid Eren Dokmeci stelt een vraag inzake de handhaving van de coronamaatregelen in
handelszaken.
De vragen worden ter zitting beantwoord.
Namens de politieraad
de secretaris
Sabine Bervaes
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