
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  19/03/20 

 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de politieraad van donderdag 19 
maart 2020 om 18.00 uur  in het politiehuis CARMA II  te 3960 BREE, Rode Kruislaan 34 (refter). 
 
De stukken ter voorbereiding van deze vergadering worden u digitaal samen met deze uitnodiging 
overgemaakt.  De volledige dossiers liggen ter inzage in CARMA I, Europalaan 27, 3600 Genk, en dit 
tijdens de kantooruren na telefonische afspraak. 
 
De secretaris        de  burgemeester-voorzitter 
get. I. Vandebeek       get. W. Dries 
 

 

AGENDA MET TOELICHTING 

 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

1.  Kennisgeving van de goedkeuring door de gouverneur van de  begroting 2020 voor de 
meergemeentepolitiezone PZ CARMA 

Kennisgeving van de goedkeuring van de begroting 2020 voor de meergemeentepolitiezone PZ 
CARMA.  
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2.  Kennisgeving van de goedkeuring van de verlenging van de overeenkomst met Easypost tot en 
met 30.06.2020 

In afwachting van de opstart van een nieuwe procedure overheidsopdrachten is het aangewezen om 
de overeenkomst met Easypost te verlengen tot 30.06.2020 aan dezelfde voorwaarden. 
 

3.  Goedkeuring van het lastenboek en de gunningsmodaliteiten "Behandeling uitgaande post" 

De opdracht wordt geraamd op € 110.000 excl. btw.  De opdracht zal gegund worden via 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking op grond van artikel 42 § 1 – 1° a, wet 
overheidsopdrachten (kostprijs beneden de drempel).  Akkoord te gaan met het opgestelde lastenboek 
en de gunningsmodaliteiten met als voorwerp “Behandeling uitgaande post”. 

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



4.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van 17 elektrische fietsen via 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Kennisname van het besluit van het politiecollege dd. 07.02.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van 17 elektrische fietsen via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking aan de firma Martens Gerard, met zetel te Guldensporenlaan 52, 3530 
Houthalen – Helchteren omwille van de meest economische aanbieder voor de totale kostprijs van € 
46.420 incl. btw. 
 

5.  Kennisgeving van de goedkeuring van de aankoop van 16 vestiairekasten via 
raamovereenkomst 

Kennisname van het besluit van het politiecollege dd. 06.03.2020 houdende de goedkeuring van de 
opdracht tot het leveren van 16 vestiairekasten via raamovereenkomst FORCMS-MM-105 bij de firma 
Pami, met zetel te Industrielaan 20, Nolimpark 1408, 3900 Pelt voor de totale kostprijs van € 9.110,62 
incl. btw. 
 

6.  Kennisgeving van de gunning van het installeren en bekabelen van camera's CARMA I 

Kennisname van de goedkeuring van de gunning van elektrische werkzaamheden en graafwerken via 
aanvaarde factuur aan de firma EPA met zetel te Nijverheidslaan 1511 bus 1, 3660 Oudsbergen voor 
de totale kostprijs van € 22.636,08 incl. btw.  
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7.  Kennisgeving van de goedkeuring van de aankoop van tablets via raamovereenkomst 

Kennisname van het besluit van het politiecollege dd. 07.02.2020 houdende de goedkeuring van de 
aankoop van 4 tablets met toebehoren via raamovereenkomst FORCMS-GSM-098   bij de firma 
Vandenabeele NV, met zetel te Kortrijkstraat 174, 8770 Ingelmunster voor de totale kostprijs van € 
6.370 incl. btw. 
 

8.  Kennisgeving van de gunning van de aankoop van 30 PC's via aanvaarde factuur 

Kennisname van het besluit van het politiecollege dd. 06.03.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van 30 desktops en schermen via aanvaarde factuur aan de firma Priminfo, 
met zetel te rue du Grand Champ, 8, 5380 Noville-Les-Bois voor de totale prijs van € 27.516,49 incl. 
btw.  

9.  Kennisgeving van de goedkeuring van de opdracht tot leveren en plaatsen van een systeem 
voor toegangscontrole en intercom voor het nieuwe wijkkantoor in Bocholt via aanvaarde 
factuur 

Kennisname van het besluit van het politiecollege dd. 06.03.2020 houdende de goedkeuring van de 
opdracht tot het leveren en plaatsen van een toegangscontrolesysteem en intercom in het nieuwe 
wijkkantoor van Bocholt via aanvaarde factuur bij de firma GET NV, met zetel te Antwerpsesteenweg 
107, 2390 Malle voor de totale kostprijs van € 20.977,53 incl. btw. 
 

10.  Kennisgeving 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. 

Kennisname van het besluit van het politiecollege dd. 06.03.2020 houdende de gunning van de 
opdracht aan de firma MSC, met zetel Rietveldstraat 16, 3740 Munsterbilzen voor een totaal bedrag 
€ 13.612,5 inclusief btw. 
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11.  Goedkeuring van het personeelsformatieplan PZ CARMA 2020 - 2025 

In het najaar 2019 werd het personeelsformatieplan voor het operationeel en leidinggevend kader 
reeds geoptimaliseerd. De inzet van het CALog-kader kan hierop worden afgestemd. Het formatieplan 
is het resultaat van een analyse en behoeften bepaling van het CALog-kader.  
Het voorgestelde plan resulteert in volgend organiek kader : 

OPERATIONEEL KADER : 
 1 FTE hoofdcommissaris van politie-korpschef (HCP) 
 1 FTE hoofdcommissaris van politie directeur operaties (HCP) 
 1 FTE hoofdcommissaris van politie directeur sector- en projectwerking (HCP) 
 12 FTE commissarissen van politie (CP) 
 58  FTE hoofdinspecteurs (HINP) 

o Inclusief 2 hoofdinspecteurs met specialisatie politie assistent 
 232 FTE inspecteurs van politie (INP) 
 6 FTE agenten van politie (AP) 
TOTAAL : 311 FTE (overeenkomstig de Kulnorm van PZ CARMA) 

 
BURGERKADER :  
 12 adviseurs (niveau A) 
 26 consulenten (niveau B) 
 39 assistenten (niveau C) 
 0 bedienden (niveau D) 
 5 arbeiders (niveau D) 
TOTAAL : 82 FTE burgerkader 

 
Het personeelsformatieplan PZ CARMA 2020-2025 goed te keuren. 
 

12.  Vacantverklaring 1 purchase officer (aankoper) binnen PZ CARMA 

In het kader van het personeelsformatieplan 2020-2025 stelt het politiecollege voor over te gaan tot 
de vacantverklaring van 1 purchase officer (aankoper) – klasse 1 gelijktijdig via mobiliteit en externe 
statutaire werving. De vacantverklaring van 1 purchase officer (aankoper), de voorgestelde 
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

13.  Vacantverklaring van 1 hoofdinspecteur van politie - functioneel beheer binnen PZ CARMA 

In de mobiliteit 2019/05- erratum werden 2 plaatsen van HINP algemeen vacant verklaard. Er werd 
maar één plaats ingevuld bijgevolg is er nog één plaats vacant. Ingevolge interne verschuivingen is de 
plaats van HINP functioneel beheer vacant. De vacantverklaring van 1 hoofdinspecteur van politie – 
functioneel beheer, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van de 
selectiecommissie goed te keuren. 
 

14.  Vacantverklaring van 7 INP's interventie/virtueel loket binnen PZ CARMA 

Het politiecollege stelt voor om 7 INP’s interventie/virtueel loket vacant te verklaren op basis van  7 
vacante plaatsen omwille van verzaking aan het ambt uit een eerdere aanwervingsprocedure (1 INP), 
mobiliteit  (1 INP), pensioneringen en NAVAP (5 INP’s). De vacantverklaring van 7 INP’s interventie / 
virtueel loket, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie 
goed te keuren.  
 

15.  Vacantverklaring van 2 inspecteurs opsporingen in de mobiliteit 2020/02 



Ingevolge pensioneringen/NAVAP van 2 INP’s binnen de component opsporingen stelt het 
politiecollege voor om de plaatsen voor  2  inspecteurs van politie opsporing vacant te verklaren. De 
vacantverklaring van 2 INP’s opsporingen, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling 
van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

16.  Vacantverklaring van 3 INP's interventie/virtueel loket via aspirantenmobiliteit 

In de mobiliteit 2019/05 werden er 8 plaatsen INP interventie/virtueel loket vacant verklaard. In deze 
procedure werden er 5 kandidaten voorgedragen. Bijgevolg zijn er nog 3 vacante plaatsen. Aangezien 
deze plaatsen niet zijn opgevuld via de mobiliteit worden deze vacant verklaard in de aspiranten-
mobiliteit. Concreet houdt dit in dat de plaatsen enkel worden aangeboden aan de aspiranten in 
opleiding. De vacantverklaring van 3 INP’s interventie / virtueel loket, via de aspirantenmobiliteit, de 
voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie, goed te keuren. 
 

17.  Aanwerving commissaris van politie via mobiliteit - geen kandidaten 

Het besluit van de politieraad van 19.12.2020 keurde de vacantverklaring van 2 betrekkingen voor 
commissaris van politie goed. Deze functies werden vacant verklaard binnen de mobiliteit 2019/04. Er 
waren geen kandidaatstellingen via publicatie in de mobiliteit. 
 
 
 
 

BESLOTEN ZITTING 
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18.  Voordracht van 1 HCP Directeur operaties via mobiliteit 

 

19.  Voordracht van 1 HCP Directeur sector - en projectwerking via mobiliteit 

 

20.  Kennisgeving van de aanwerving van 1 adviseur verkeerskundige - klasse 2 via externe 
werving 

 

21.  Kennisgeving van de aanwerving van 1 adviseur IT - klasse 2 via externe werving 

 

22.  Kennisgeving van de aanwerving van 4 hoofdinspecteurs van politie - algemeen via de 
werfreserve mobiliteit 2019/04 

 

23.  Kennisgeving van de aanwerving van 1 hoofdinspecteur van politie - algemeen in de mobiliteit 
2019/05 erratum 

 

24.  Kennisgeving van de aanwerving van 5 inspecteurs van politie - interventie/virtueel loket in de 
mobiliteit 2019/05 erratum 

 

25.  Weigering opnemen ambt - mobiliteit 2019/04  

 

26.  Stopzetting van de detachering van een INP bij PZ Antwerpen 



 

27.  Arbeidsongeval: Toekenning rente 

 

28.  Arbeidsongeval: Toekenning rente 

 

29.  Arbeidsongeval: Toekenning rente 

 

30.  Arbeidsongeval: Toekenning rente 

 

31.  Kennisgeving van de indiensthouding na de leeftijd van 65 jaar 

 

32.  Kennisgeving uitdiensttreding ingevolge mobiliteit  

 

33.  Intrekking pensioenaanvraag  

 

34.  Personeelsformatie PZ CARMA - Voorstel  tot weging van 4 functies niveau A – advies 
wegingscommissie – advies korpschef inzake wegingen niveau A 

 
 
 
 


