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

POLITIERAAD LANAKEN-MAASMECHELEN
NOTULEN
ZITTING VAN
PLAATS

: dinsdag 10 december 2019 om 20u00
: Administratief Centrum Maasmechelen

AANWEZIG

: Marino Keulen - burgemeester-voorzitter
Raf Terwingen – burgemeester
Gerardus Colson, Christel De Cuyper, Eren Dokmeci, Ingrid Gutshoven,
Zehra Kolkiran, Joseph Lambrichts, Elvire Martens, Inge Opsteijn,
Mario Quagliara, Ronny Westhovens, Jean-Pierre Hermans, Anita
Jeurissen, Sarah Loubele, Rudi Mechels, Jeroen Moors, Dirk Opsteyn,
Viviane Schellingen - politieraadsleden
Gwen Royakkers – vertrouwenspersoon van raadslid Dirk Opsteyn
Jacques Philippaerts - korpschef
Sabine Bervaes – secretaris

VERONTSCHULDIGD

: Georges Lenssen, Leonardus Joosten - politieraadsleden

Openbare zitting
Organisatieondersteuning - B & C
1.

Goedkeuring vorig verslag

Het verslag van de zitting op dinsdag 15 oktober 2019 wordt goedgekeurd.

2.

Digitale recherche en cybercrime.

De laatste jaren doet zich een tendens voor waarbij de criminaliteit zich verplaatst van de straat naar
het internet. Er is een duidelijke toename van aangiften van internetmisdrijven.
Digitale oplichtingsmisdrijven hebben veelal internationale vertakkingen en noodzaken
gespecialiseerde onderzoekstechnieken.
Ook digitale sporen in onderzoeken worden steeds belangrijker, waaronder analyse van
telefoniegegevens en computers. Dergelijke onderzoeken vereisen de nodige middelen, capaciteit
en expertise, zowel bij de lokale als federale politie.

Politieraad 10/12/19

Notulen

1

Binnen het opsporingsteam van de politie Lanaken-Maasmechelen is een gespecialiseerd team
“infotech” actief.
De politieraad neemt kennis van de toelichting ter zitting over :
 de werking van het team infotech ;
 preventieve maatregelen om phising en oplichting via internet te voorkomen.

3.

Krachtlijnen zonaal veiligheidsplan 2020 - 2025.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 35 en 36 houdende de oprichting en
opdrachten van de zonale veiligheidsraad en de opstelling van een zonaal veiligheidsplan;
Gelet op de ministeriële omzendbrief Interministeriële omzendbrief PLP 58 betreffende de procedure
tot indiening van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en de goedkeuring ervan door de ministers
van Binnenlandse Zaken en Justitie;
Gelet op de zonale veiligheidsraad van 28 mei 2019;
Gelet op het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025;
Gelet op de toelichting ter zitting door de korpschef betreffende de krachtlijnen van het zonaal
veiligheidsplan 2020 – 2025.

BESLUIT :
Enig artikel
De politieraad neemt kennis van het zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025.

4.

Actieplan naar aanleiding van psychosociale risicoanalyse.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de in 2017 uitgevoerde psychosociale risicoanalyse waarbij de interne werking van de politie
Lanaken-Maasmechelen werd geanalyseerd;
Gelet op het actieplan welzijn op het werk, voortvloeiend uit de conclusies van de voornoemde
analyse;
Gelet op een permanente actualisatie van het actieplan;
Gelet op de voorlegging van het geactualiseerd actieplan aan de vakbonden tijdens elke vergadering
van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;
Gelet op de toelichting ter zitting door de korpschef.
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BESLUIT :
Enig artikel.
De politieraad neemt kennis van het actieplan welzijn op het werk.

Organisatieondersteuning - FIN
5.

Begroting 2020

DE POLITIERAAD :
Gelet op het ontwerp van de begroting voor de politiezone Lanaken-Maasmechelen voor het
dienstjaar 2020;
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. 20 november 2020.
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad keurt de politiebegroting 2020, samen met alle bijlagen, goed, samengevat als volgt:

GEWONE DIENST

BUITENGEWONE DIENST

VORIGE DIENSTJAREN
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat

1 710 475
0
1 710 475

-2 067 850
0
-2 067 850

13 928 669
15 639 144
-1 710 475

2 976 400
866 400
2 110 000

EIGEN DIENSTJAAR
Ontvangsten
Uitgaven
Resultaat

ALGEMEEN RESULTAAT
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Artikel 2
De politieraad maakt de politiebegroting 2020, samen met alle bijlagen, voor goedkeuring over aan
de hogere overheid.

Organisatieondersteuning - B & C
6.

Advies politieraad m.b.t. voorstel wijziging huidige GAS-verordening en voorstel tot invoering
van een politieverordening aangaande de inbreuken betreffende stilstaan en parkeren en
voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met
automatisch werkende toestellen.

DE POLITIERAAD :
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de
nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Maasmechelen van 05 juli 2016 houdende de GASverordening;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Lanaken van 25 juni 2018 houdende de GASverordening;
Overwegende dat een periodieke bijwerking van de GAS-verordeningen in beide gemeenten van de
politiezone opportuun is omwille van wijzigingen in de regelgeving, alsook omwille van de
maatschappelijke evolutie;
Gelet op het voorstel tot wijziging van de huidige GAS-verordeningen (1);
Gelet op het voorstel tot invoering van de politieverordening aangaande de inbreuken betreffende
stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103,
vastgesteld met automatisch werkende toestellen (2);
Gelet op het gunstig advies van de politie Lanaken-Maasmechelen van 22 november 2019 met
betrekking tot de voorstellen (1) en (2);
BESLUIT :
Artikel 1
De politieraad gaat akkoord met het voorstel tot wijziging van de huidige GAS-verordeningen, zoals
bijgevoegd.

Politieraad 10/12/19

Notulen

4

Artikel 2
De politieraad gaat akkoord met het voorstel tot invoering van de politieverordening aangaande de
inbreuken betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de
verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen, zoals bijgevoegd.
Artikel 3
De politieraad gaat akkoord met verdere agendering op de gemeenteraad van Maasmechelen op 17
december 2019 en Lanaken op 23 december 2019.

Organisatieondersteuning - LOG
7.

Aankoop gemarkeerd voertuig type combi voor team interventie.

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
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;
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Overwegende dat we één gemarkeerd voertuig voor team interventie wensen aan te kopen;
Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/37 voor perceel 37 – ‘Combi DIESEL (Mobiel
kantoor)’;
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 77.600,00 euro incl BTW voor één gemarkeerd
voertuig voor team interventie;
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 2019 van de politie,
op artikel 330/743-98 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd;
BESLUIT:
Artikel 1
De politieraad stemt in met de aankoop van één gemarkeerd voertuig voor team interventie, 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 77.600,00 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 2019, op artikel 330/743-98
van de buitengewone dienst.
Artikel 4
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.

8.

Aankoop van één gemarkeerde motorfiets voor team verkeer.

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;
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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 004 met besteknr. Procurement 2016 R3 007 werd
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 gemarkeerde motorfiets voor team verkeer wensen aan te kopen;
Overwegende dat dit overeenkomt met bijlage B/1 voor perceel 1 – ‘Moto’s’;
Overwegende dat deze uitgave wordt geraamd op 27.800,00 euro incl BTW voor één gemarkeerde
motorfiets voor team verkeer;
Gelet op het feit dat in het kader van de opdracht ‘Raamovereenkomst voor het leveren van
eindapparatuur’ een federale raamcontract, CD-MP-OO-60 perceel 5: ’Mobiele/vaste radio’s’,werd
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 onderhandeling zonder bekendmaking;
Overwegende dat deze uitgave geraamd op 950,00 incl BTW voor de aankoop van radio voor de
motorfiets;
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 2019 van de politie,
op artikel 330/743-51 en de financiële dienst hiervoor een gunstig advies heeft geformuleerd;
BESLUIT:
Artikel 1
De politieraad stemt in met de aankoop van één gemarkeerde motorfiets voor team verkeer, via
federaal raamcontract, Procurement 2016 R3 004 ‘Meerjarige ( 4 jaar) raamovereenkomst van
levering voor de aankoop en onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale’
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ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag
van 27.800,00 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 politieraad stemt in met de aankoop en plaatsing van één radio voor de gemarkeerde motorfiets
voor team verkeer, via federaal raamcontract CD-MP-OO-40, ‘Raamovereenkomst voor het leveren
van eindapparatuur’ in opdrachtencentrale ten voordele van de geïntegreerde politie, de
politiescholen en defensie voor een geraamd bedrag van 950,00 euro incl BTW.
Artikel 4
De politieraad gaat akkoord met de voorwaarden van besteknr CD-MP-OO-60 betreffende ‘het
afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van eindapparatuur’ in opdrachtencentrale
ten voordele van de geïntegreerde politie, de politiescholen en defensie.
Artikel 5
De uitgave voor deze overheidsopdracht is voorzien in het budget van 2019, op artikel 330/743-51
van de buitengewone dienst.
Artikel 6
Het politiecollege wordt gelast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Organisatieondersteuning - HRM
9.

Vacantverklaring via mobiliteit van 1 functie inspecteur interventie (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
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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 november 2019 uit 124 manschappen bestaat
waarvan er 91 tot het basiskader behoren;
Gelet op ons besluit van 26 maart 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 november 2019 houdende aanwerving via
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (1);
Gelet op het besluit van het politiecollege van 20 november 2019 houdende aanwerving via
aspirantenmobiliteit van 1 inspecteur interventie – Aanstelling kandidaat (2);
Overwegende dat deze kandidaten, na slagen in de basisopleiding, de functie op 1 mei 2020 zullen
opnemen;
Gelet op ons besluit van 18 juni 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 2 functies
inspecteur interventie (werfreserve);
Gelet op ons besluit van 15 oktober 2019 houdende vacantverklaring via mobiliteit van 3 functies
inspecteur interventie (werfreserve);
Overwegende dat de aanwervingsprocedure 2019-04 lopende is en dat we momenteel 4 kandidaten
hebben voor 6 vacante functies;
Overwegende dat er een nieuwe publicatie is van de 2 overgebleven vacante functies in het kader
van de mobiliteitscyclus 2019-05;
Gelet op ons besluit van heden houdende kennisname mobiliteit naar de politiezone Bilzen-HoeseltRiemst per 1 januari 2020 van 1 inspecteur;
Overwegende dat deze inspecteur deel uitmaakt van team interventie;
Overwegende dat in functie van de dienstnoodwendigheden de invulling van de vrij te komen 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 interventie;
Overwegende dat in de aanwervingsprocedure inspecteur interventie 2019-05 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 2020-02;
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Overwegende dat de vacante functie inspecteur interventie 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;
Overwegende dat bij een nieuwe publicatie de bepalingen uit het besluit van de politieraad van 15
oktober 2019 gehandhaafd blijven;
Overwegende dat indien de functies niet via de gewone mobiliteit ingevuld kunnen worden wij de
mogelijkheid van de aspirantenmobiliteit wensen te voorzien.
BESLUIT :
Artikel 1
1 FTE inspecteur interventie 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 2019-05 voor de functie van inspecteur interventie.
Artikel 3
Indien deze werfreserve niet toelaat alle functies in te vullen worden de resterende functies opnieuw
gepubliceerd via mobiliteit.
Artikel 4
Indien de klassieke mobiliteit niet toelaat alle functies in te vullen kan de korpschef beslissen de
resterende functies aan te bieden via de aspirantenmobiliteit.

Besloten zitting
10.
11.
12.
13.

Kennisgeving nieuwe medewerkers 2019.
Toekenning rustpensioen aan een eerste hoofdinspecteur.
Kennisgeving mobiliteit van een inspecteur naar de politiezone BiHoRi per 1 januari 2020.
Verzoek tot verlenging mandaat korpschef : ontvankelijkheidsverklaring.

Namens de politieraad
de secretaris
Sabine Bervaes
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