Provincie Limburg
Politiezone Carma (5909)

POLITIERAAD
ZITTING VAN:
PLAATS:

donderdag 20 juni 2019 om 18u00
Politiehuis CARMA II te 3960 BREE, Rode Kruislaan 34 (refter).

AANWEZIG:

Wim Dries - burgemeester-voorzitter
Jo Brouns, Liesbeth Van Der Auwera, Stijn Vanbaelen - burgemeesters
Allesandro Cucchiara, Bert Cuppens, Cansu Pinarci, Chantal Coppens, Danny
Kerkhofs, Günther Bongers, Hakim Ahkim, Jan Schonkeren, Lode Tijskens,
Lotte Domen, Luc Melotte, Mehmet Kayacan, Merel Cremers, Michiel
Lenssen, Nicole Ketelbuters, Raf Vliegen, Sabine Hoeven, Sara Nies, Sara
Roncada, Sylvia Dries, Valentin Geelissen, Ward Lenaerts - politieraadsleden
Frank Mulleners - korpschef
Inge Vandebeek - secretaris
Jo Brouns - burgemeester afwezig voor agendapunt 17. , 18. , 19. , 20. , 21. ,
22. , 23. , 24. , 25. , 26.
Liesbeth Van Der Auwera - burgemeester afwezig voor agendapunt 20. , 21.
, 22. , 23. , 24. , 25. , 26.
Alain Yzermans, Ann Schrijvers, Lode Ceyssens, Tom Seurs - burgemeesters
Mustafa Harraq, Nawal Farih, Yannicka Eerdekens - politieraadsleden

AFWEZIG:

VERONTSCHULDIGD:

Notulen

OPENBARE ZITTING

Beleid
1.

Eedaflegging van een politieraadslid N. Farih

Mevrouw N. Farih was tijdens de vorige vergadering verontschuldigd en dient thans nog de eed af te
leggen als werkend lid van de politieraad.
Uitgesteld
2. Eedaflegging van een politieraadslid S. Dries
Mevrouw S. Dries was tijdens de vorige vergadering verontschuldigd en dient thans nog de eed af te
leggen als werkend lid van de politieraad

Organisatieondersteuning - FIN

3.

Goedkeuring van de rekening dienstjaar 2018

Conform de wettelijke bepalingen werd de eindrekening dienstjaar 2018 opgesteld.

Goedgekeurd
4. Goedkeuring van de begrotingswijziging nrs. 1 & 2
Goedkeuring van de begrotingswijziging nrs. 1 & 2
1. Begrotingswijziging nr.1 gewone dienst
Gewone ontvangsten vorige jaren nieuw krediet
- verhoging
- verlaging

1.309.296,10
0,00

Gewone ontvangsten eigen dienstjaar
- verhoging
- verlaging

28.268,00
0,00

Gewone uitgaven vorige jaren nieuw krediet
- Verhoging
- Verlaging
Gewone uitgaven eigen dienstjaar
- verhoging
- verlaging
Geraamd algemeen begrotingsresultaat GD

0,00
0,00
1.046.835,15
0,00
290.728,95

2. Begrotingswijziging nr.2 buitengewone dienst
Buitengewone ontvangsten vorige jaren nieuw krediet
- verhoging
- verlaging

0,00
0,00

Buitengewone ontvangsten eigen dienstjaar
- verhoging
- verlaging

436.757,15
0,00

Buitengewone uitgaven eigen dienstjaar
- verhoging
- verlaging

424.000,00
0,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat GD

12.757,15

Goedgekeurd
5. Goedkeuring van de aanvraag tot het bekomen van een thesaurievoorschot Belfius 2019
In het begin van het jaar is er een liquiditeitsprognose opgemaakt, die een inschatting inhield van de
realisatie van de ontvangsten en uitgaven die voor het begrotingsjaar 2019 werden geraamd. Gelet
dat er een aantal dotaties op steeds verschillende tijdstippen worden gestort en er bijgevolg
liquiditeitsproblemen kunnen ontstaan is het aangewezen een thesaurievoorschot 2019 goed te
keuren. De hoogte van het thesaurievoorschot wordt als volgt bepaald : (A-B) x 60 % (eventueel te
verminderen met het uitstaand voorschot) en bedraagt maximum € 3.964.000.

Goedgekeurd
Organisatieondersteuning - LOG

6.

Goedkeuring van de opdracht en de gunningscriteria tot aankoop van 17 elektrische fietsen
via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Het gebruik van deze fietsen neemt meer en meer toe, zowel door wijkinspecteurs als fietsdiensten bij
allerhande evenementen en ordediensten.
Daarnaast zijn oudere modellen elektrische fietsen aan vervanging toe, de herstel- en
onderhoudskosten lopen op. De opdracht kan worden gegund via onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking overeenkomstig volgende gunningscriteria :
 Prijs : 50 punten
 Overnameprijs 5 oude fietsen : 10 punten
 Leveringstermijn : 20 punten
 Kwaliteit : 20 punten

De aankoop wordt geraamd op € 47.000,00 inclusief btw en een 8-tal leverancier uit de zone zullen
hiervoor worden aangeschreven.
Goedgekeurd
7. Goedkeuring van de aankoop van 8 voertuigen via raamovereenkomst bij de firma Dieteren.
In de begroting van de lokale politie dienstjaar 2019 onder artikel 330 743 52 van de buitengewone
uitgaven werd reeds het nodige krediet voorzien om tot vervanging over te gaan van 6 anonieme
politievoertuigen. Daarnaast werd in de begrotingswijziging nr 1 & 2 via begrotingsartikel 330 743 52
nog het bijkomend krediet voorzien voor de vervanging van 2 gemarkeerde voertuigen. In totaal zullen
er dus 8 voertuigen vervangen worden via raamovereenkomst DSA 2016 R3 010 bij de firma Dieteren,
voor de kostprijs van € 365.254,30 inclusief btw.
Goedgekeurd
Organisatieondersteuning - ICT
8.

Goedkeuring van de aankoop van het virtueel loket via raamovereenkomst van Securitas NV

Het virtueel loket bestaat uit een frontoffice waar de burger terecht kan en uit een backoffice, die
eender waar gevestigd kan zijn en bemand wordt door een inspecteur. Na een positieve evaluatie van
het pilootproject in Houthalen-Helchteren zal het virtueel loket in de hele zone uitgerold worden. In
fase 1 zullen Bree, Houthalen-Helchteren en Genk navolgend uitgerold worden. Vervolgens zullen de
overige gemeentes uitgerust worden.
De aankoop van het virtueel loket via raamovereenkomst LPA/2017/295 “beveiliging en
onthaalwerking” van Securitas NV met zetel in Sint-Lendriksborre 3, te Brussel goed te keuren met
als opdrachtgevend bestuur lokale politie Antwerpen voor de totale kostprijs van 469.468,34€ inclusief
btw. De jaarlijks terugkerende onderhoudskost voor software en hardware van deze installaties wordt
momenteel onderworpen aan een functionele analyse en zal voorwerp uitmaken van een afzonderlijk
dossier dat voor de operationele opstart ter goedkeuring zal voorgelegd worden aan de bevoegde
instanties.
Goedgekeurd
9. Kennisname van de gunning van de opdracht tot het uittekenen van een systeemarchitectuur
en het uitvoeren van marktonderzoek in het kader van een toekomstig digitaliseringsproject
via aanvaarde factuur
Binnen de ondersteunende diensten is er een grote nood aan een gestructureerde samenwerking
tussen de verschillende diensten en vooral aan een efficiënte aanpak van hun taken. Om dit te kunnen
realiseren heeft de politiezone Carma bijgevolg nood aan een onafhankelijke partner om deze

behoeftes technologisch te vertalen en de zone te begeleiden in het digitaliseringsproces. Deze kan
gegund worden aan MSC, Rietveldstraat 16, 3740 Munsterbilzen voor een totaal bedrag € 9.075,00
inclusief btw.
Kennisgenomen
10. Kennisname van de gunning van de aankoop/levering/ van de applicatie CSwoonstcontrole
door Cipal Schaubroeck NV
In 2018 heeft het politiecollege beslist om over te gaan tot de aankoop van een applicatie voor een
uniforme en gedigitaliseerde manier van de verwerking van woonstcontroles en hiervoor in 2019 de
nodige budgetten te voorzien aangezien de applicatie een koppeling vereist met de systemen die
gebruikt worden binnen de bevolkingsdiensten van de respectievelijke gemeenten dient er gebruik
gemaakt te worden van de toepassing aangeboden door de NV Cipal Schaubroek. Bijgevolg werd de
opdracht tot het leveren van de applicatie CSwoonsctontrole gegund aan NV Cipal Schaubroek, BellTelephonelaan 2D, 2440 GEEL voor de totale kostprijs van € 8123,59 incl. btw, een opleidingskost van
€ 4650 incl. btw en een maandelijkse kost van € 812,35 incl. btw.
Kennisgenomen
11. Mandaatverlening aan PZ Maasland voor aankoop van een “TOPDESK” abonnement via een
uitbreiding van de bestaande licentie PZ Maasland
In 2018 werd er een middelenassociatie afgesloten met als titel ICT-samenwerkingsovereenkomst
tussen PZ Maasland, PZ LAMA en onze zone. De drie zones wensen voor het gezamenlijk beheer van
haar ICT en logistiek park gebruik te maken van een geautomatiseerde tool. De zone Maasland maakt
hiervoor gebruik van het programma TOPDESK. Door schaalgrootte is dit budgettair de beste optie
voor de drie politiezones. Het politiecollege geeft het mandaat aan PZ Maasland om op te treden als
aanbestedende overheid om de procedure te voeren en te handelen conform de modaliteiten van de
De geraamde jaarlijkse kosten bedragen € 7.725,19 inclusief btw en de éénmalige implementatiekost
€ 3.015,54 inclusief btw.
Kennisgenomen
12. Kennisname van de gunning van de aankoop van 3 drones via aanvaarde factuur
Bij het laatste onderhoud van ons huidig toestel, de Altura Zenith ATX8, werd vastgesteld dat er geen
updates meer kunnen worden uitgevoerd gezien de leeftijd van het systeem. Omdat de zone in alle
veiligheid, maar ook met de nieuwste technologie de opdrachten wilt blijven uitvoeren is het
opportuun te investeren in nieuwe toestellen. De voorkeur gaat uit naar 3 verschillende toestellen die
naargelang de specificiteit van de operationele opdracht kunnen worden ingezet. De opdracht voor
de aankoop van drie drones werd gegund aan de firma DR-ONE , Lichtenberglaan 1090 te 3800 SintTruiden voor een totaalprijs van € 30.911,86 inclusief btw.
Kennisgenomen
13. Kennisname van de gunning van de opdracht voor de implementatie van Employee Assistance
Programme via aanvaarde factuur conform het kader en de modaliteiten bepaald door de
politieraad bij besluit d.d. 21.03.2019
In het kader van het welzijnsbeleid zijn er dit jaar diverse initiatieven genomen om het welzijn van onze
medewerkers te verbeteren. Eén van deze initiatieven is het Employee Assistance Programme (of
kortweg EAP). Dit is een ondersteunende service die een persoonlijke, confidentiële en professionele
begeleiding biedt aan medewerkers die een moeilijk moment kennen in hun leven. Het Employee

Assistance Programme werd gegund aan Pulso Europe NV ( momenteel enige aanbieder) met zetel te
Leuven, Diestsesteenweg 52 bus 0201 voor de totale kostprijs van € 16.016,77 inclusief btw.
Kennisgenomen
Beleid
14. Goedkeuring van de verlenging van de huidige overeenkomst met ASLV voor het reinigen van
de gebouwen tot en met 31.12.2019.
De politiezone CARMA heeft door voorgaande beslissingen een overeenkomst met ALSV Cleaning
company bvba voor het reinigen van onze kantoren. De overeenkomst werd in navolging van de fusie
overgenomen tot en met 31.12.2018 en nog éénmalig verlengd tot 30.06.2019 met het oog op de
opstart van een nieuwe procedure overheidsopdrachten. Aangezien de zone voor 30.06.2019 niet zal
kunnen overgaan tot het gunnen van de opdracht voor het reinigen van onze kantoren en het van
belang is een vlotte overgang kunnen te waarborgen is het aangewezen om de overeenkomst tot
31.12.2019 te verlengen aan dezelfde voorwaarden.

Goedgekeurd
15. Uitbreiding en update protocolovereenkomst dierenasiel Genk en Dieren in Nood
De politiezone CARMA beschikte reeds voor de gemeentes; Genk, As, Zutendaal, HouthalenHelchteren en het voormalige Opglabbeek over een protocolovereenkomst met het dierenasiel Genk
vzw om alle loslopende en/of gekwetste en/of inbeslaggenomen honden, zieke en/of
inbeslaggenomen en/of gekwetste katten op te halen op het grondgebied van desbetreffende
gemeenten en onder te brengen in haar asiel voor interventies geïnitieerd door de politie.
Binnen de voormalige politiezone NOL werd geopteerd voor een andere werkwijze. Bijgevolg wordt
de zone aldus geconfronteerd met een verschillende werking inzake het beheer van de loslopende
honden en katten alsook een verschillende wijze van financiering. Het is dan ook opportuun om in
een uniforme werking en financiering voor het gehele grondgebied te voorzien.
Op basis van een kostenraming door de desbetreffende asielen, een indexatie, het gemiddeld aantal
interventies en een doorgevoerde verhoging in het verleden bij de fusie naar MidLim kan het bedrag
vastgelegd worden op 0.60ct per inwoner. Dit stemt overeen met volgende bedragen:

Totalen inwoners
Dierenasiel Genk
(Genk, As, Zutendaal, HH en
Oudsbergen)
Dino
(Bree, Bocholt en Kinrooi)

Subsidie
€ 81.420,06
135 701
41361

€ 24.816,6

Goedgekeurd
Organisatieondersteuning - HRM
16. Vacantverklaring van 3 VTE INP binnen PZ CARMA
Goedgekeurd
Onthouden zich van de goedkeuring van de selectieprocedure; Mevr. S. Hoeven & C. Coppens en Dhr.
D. Kerkhofs

17. Vacantverklaring van 2 VTE commissaris van politie binnen PZ CARMA
Goedgekeurd
Onthouden zich van de goedkeuring van de selectieprocedure; Mevr. S. Hoeven & C. Coppens en Dhr.
D. Kerkhofs
18. Interpellaties
A) Gevolgen van niet ingevulde vacature door Danny Kerkhofs, raadslid voor N-VA Genk
B) Bepaling selectiemodaliteiten door Chantal Coppens, raadslid voor N-VA Genk
Kennisgenomen

BESLOTEN ZITTING
Organisatieondersteuning - HRM
19. Kennisname advies wegingscommissie
Kennisname advies korpschef
Het voorstel van weging door de korpschef als volgt:
o Preventieadviseur (klasse 3)
o Juridisch adviseur DDB (klasse 2)
o Adviseur Psycholoog IFG/JGZ (klasse 2)
Goedgekeurd
20. Kennisname van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van een personeelslid van
politie
Kennisgenomen
21. Kennisname van de uitdiensttreding van een inspecteur van politie ingevolge mobiliteit.
Kennisgenomen
22. Kennisname van de uitdiensttreding van een inspecteur van politie ingevolge mobiliteit.
Kennisgenomen
23. Kennisname van de uitdiensttreding van een inspecteur van politie ingevolge mobiliteit.
Kennisgenomen
24. Kennisname uitdiensttreding consulent
Kennisgenomen
25. Aanvraag tot valorisatie van anciënniteiten.
Goedgekeurd
26. Kennisname van de detachering van een personeelslid
Kennisgenomen

