
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  18/06/20 

 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de  politieraad van donderdag 18 
juni 2020 om 18.00 uur. De politieraad zal digitaal doorgaan via teams.   
 
Indien u het openbaar gedeelte van de raad wil bijwonen kan u een verzoek indienen om de vergaderlink te 
bekomen via inge.vandebeek@police.belgium.eu. 

 
De secretaris        de  burgemeester-voorzitter 
get. I. Vandebeek       get. W. Dries 
 

 

AGENDA MET TOELICHTING 

 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
 

Beleid 

 

1.  a. Kennisname van het ontslag van een politieraadslid 
b. Onderzoek van de geloofsbrieven van een plaatsvervangend politieraadslid 
c. Eedaflegging van een nieuw politieraadslid 

Mevrouw Merel Cremers nam ontslag als lid van de gemeenteraad.  Het ontslag als lid van de 
gemeenteraad leidt van rechtswege tot het verval van mandaat van politieraadslid en bijgevolg dient 
zij vervangen te worden.   
De heer Guy Martens werd bij beslissing van de gemeenteraad gemeente As dd. 16.04.2020 verkozen 
en dient vervolgens uitgenodigd te worden om het mandaat van werkend politieraadslid op te nemen. 
De burgemeester-voorzitter verzoekt voornoemd verkozen effectief lid vervolgens de eed voor hem af 
te leggen, waaraan hij voldoet in volgende termen : 
 
“ik zweer getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het 
Belgische volk” 
 
 

2.  Gemeentelijke dotaties PZ CARMA - Goedkeuring van de verdeelsleutel en basisprincipes 

De begroting van de politiezone valt ten laste van de verschillende gemeenten van de politiezone (via 
gemeentelijke toelagen) en van de federale overheid (via de federale toelage). 
De gemeentelijke dotaties en de gemeentelijke verdeelsteutel van de PZ CARMA dienen jaarlijks 
geagendeerd te worden op de raad voor goedkeuring.  Onderstaande gegevens werden reeds mee 
opgenomen in de begroting 2020 zoals goedgekeurd op de raad van 19 december 2019. 

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



 

STAD/GEMEENTE 
BIJDRAGE GEWONE 

DIENST 2020 

Totaal aantal stemmen Stemmen per 
politieraadslid (incl. 

burgemeester) 

Genk € 10 634 219 55,57 5,052 

Houthalen-Helchteren € 3 082 534 16,11 3,22 

Oudsbergen € 1 516 523 7,92 1,98 

Bree € 1 109 075 5,80 1,93 

As € 728 559 3,81 1,91 

Zutendaal € 700 163 3,66 1,83 

Bocholt € 720 171 3,76 1,25 

Kinrooi € 644 932 3,37 1,12 

 € 19 136 176   

 

Organisatieondersteuning - FIN 

 

3.  Kennisname van de goedkeuring van de personeelsformatie door het federaal toezicht 

Kennis te nemen van het besluit van de heer M. Carlier, waarnemend gouverneur, in zijn hoedanigheid 
van federaal toezicht dd. 23.04.2020 houdende de goedkeuring van de personeelsformatie van het 
administratief en logistiek kader.
 
 

4.  Goedkeuring van de rekening dienstjaar 2019 

De begrotingsrekening dienstjaar 2019 vertoont volgend boni/saldi :  
 binnen de gewone dienst van €  1.088.811,19 
 binnen de buitengewone dienst van € 0,00. 

Kennis te nemen van de begrotingsrekening 2019 en deze goed te keuren.
 
 

5.  Goedkeuring van het afsluiten van een lening ter financiering van buitengewone uitgaven 
dienstjaar 2019 

Voor het evenwicht in de buitengewone dienst van de jaarrekening 2019 dient een lening ingeschreven 
te worden voor een totaal bedrag van € 446.321,86. Deze uitgaven werden tot op heden met eigen 
middelen geprefinancierd. Daarom is het aangewezen om een leningscontract af te sluiten voor dit 
bedrag met het oog op het behoud van de liquiditeitspositie van de zone.   Conform de wet op de 
overheidsopdrachten kan de leningsaanvraag worden gegund via aanvaarde factuur er werden drie 
instellingen aangeschreven. 
Akkoord te gaan met het afsluiten van leningen overeenkomstig navolgende modaliteiten bij ING 
België nv met zetel te Marnixlaan 24, B-1000 Brussel : 

- Een lening af te sluiten op 5 jaar voor aankoop meubilair en informaticamateriaal en dit voor 
een bedrag van  € 230.067,23 

- Een lening af te sluiten op 10 jaar voor aankoop drones, bicolore hoezen en tactische lampen 
en dit voor een bedrag van € 41.254,25 

- Een lening af te sluiten op 20 jaar voor bouw wijkkantoor Bocholt (eindfase) en verbouwing 
politiehuis gelijkvloers en eerste verdiep (eindfase) en dit voor een bedrag van € 175.000,35. 



6.  Goedkeuring van de begrotingswijziging nrs. 1 & 2 
 

De politiezone stelt volgende begrotingswijziging voor :  
 

1. Begrotingswijziging nr 1 gewone dienst 
Geraamd resultaat 2019 na opmaak rekening                                                             - 181.013,81 

               Gewone ontvangsten eigen dienstjaar: 
- Verhoging 
- Verlaging  

                Gewone uitgaven eigen dienstjaar : 
- Verhoging                                                                                                                               94.650,00 
- Verlaging                                                                                                                              300.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat GD                                                                                 24.336,19 

 

2. Begrotingswijziging nr 2 buitengewone dienst 
  

               Buitengewone ontvangsten eigen dienstjaar: 
- Verhoging                                                                                                                              103.000,00 
- Verlaging  

                Buitengewone uitgaven eigen dienstjaar : 
- Verhoging                                                                                                                               130.000,00 
- Verlaging                                                                                                                                 27.000,00 

Geraamd algemeen begrotingsresultaat BD                                                                                          0,00 

 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

7.  Erratum aan het besluit van de politieraad dd. 17.10.2019 houdende de goedkeuring van het 
lastenboek en de gunningsmodaliteiten houdende de aankoop van  kogelwerende vesten met 
bijhorende tactische bi-color hoezen, T-shirt hoezen, discrete hoezen en bijhorende 
transporttassen  

Op de politieraad dd. 17.10.2019 werd het lastenboek en de gunningsmodaliteiten houdende de 
aankoop van kogelwerende vesten met bijhorende tactische bi-color hoezen, t-shirt hoezen, discrete 
hoezen en bijhorende transporttassen goedgekeurd onder voorbehoud van gunstig advies door het 
BOC.Het BOC wachtte de beslissing op nationaal niveau af waarin de nieuwe norm zou worden 
vastgesteld. Inmiddels zijn nationaal de richtlijnen vastgelegd. Het lastenboek werd bijgevolg in die zin 
aangepast. De wijziging heeft een impact op het geraamd bedrag en op de te volgen 
aanbestedingsprocedure. De totale kostprijs kan geraamd worden op € 220.000 excl. Btw. Het 
Europees drempelbedrag is overschreden en bijgevolg  dient de aanbesteding via een openbare 
procedure met Europese publicatie  te gebeuren. Akkoord te gaan met het opgestelde lastenboek en 
de gunningsmodaliteiten terzake. 
 
 
 
 
 

8.  Goedkeuring van de aankoop van 10 voertuigen via raamovereenkomst 

Akkoord te gaan met de aankoop van 10 politievoertuigen via raamcontract van de Federale politie 
2016 R3 002 + 003 + 010  



- afgesloten met de firma D’IETEREN, met zetel te Leuvensesteenweg 639 te 3071 Kortenberg 
voor de percelen 13, 21, 32 en 33 

- afgesloten met de firma PEUGEOT BELGIUM, met zetel te Bourgetlaan 20/2 te 1130 Brussel 
voor de percelen 6 en10 

Voor de totale kostprijs van € 515.356,40 incl. btw.
 
 

9.  Kennisgeving van de goedkeuring van de aankoop van meubilair voor de wijkpost Bocholt via 
raamovereenkomst 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.04.2020 houdende de opdracht tot het 
leveren van  

- ergonomisch meubilair via raamovereenkomst FORCMS-MM-105 en ergonomische 
bureaustoelen via raamovereenkomst FORCMS-ZIT-106 bij de firma Robberechts met zetel te 
Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout voor de totale kostprijs van € 9.792,75 incl. btw. 

- 4 vestiairekasten via raamovereenkomst FORCMS-MM-105 bij de firma Pami met zetel te 
Industrielaan 20, Nolimpark 1408, 3900 Pelt voor de totale kostprijs van € 1.321,03 incl. btw. 

 
 

10.  Kennisgeving van de gunning van het installeren en bekabelen van camera's in het nieuw 
politiekantoor van Bocholt 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.04.2020 houdende de goedkeuring van 
de gunning van de opdracht tot het installeren en bekabelen van camera’s in het nieuw politiekantoor 
te Bocholt aan de firma BELTEC BVBA, met zetel te Leuerbroek 1036, 3640 Kinrooi voor de totale 
kostprijs van € 6.240,00 excl. btw  met de voorziene optionele camera : + 298,00 excl. btw voor een 
totale kostprijs van € 7.910 incl. btw. 
 

11.  Kennisgeving van de goedkeuring van de aankoop van meubilair voor het politiekantoor van 
Bree. 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 08.05.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van bureaus  via aanvaarde factuur aan de firma Pami, met zetel te 
Industrielaan 20, Nolimpark 1408, 3900 Pelt voor de totale kostprijs van € 15.005, 98 incl. btw. 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 08.05.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van ergonomische bureaustoelen en ladeblokken via de 
raamovereenkomsten FORCMS-ZIT-106 en FORCMS-MM-105 bij de firma Robberechts, met zetel te 
Slachthuisstraat 21, 2300 Turnhout voor de totale kostprijs van € 16.059,91 incl. btw. 
 

12.  Kennisgeving van de goedkeuring van de aankoop van veiligheidsbrillen en mondmaskers via 
aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 08.04.2020 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van veiligheidsbrillen en mondmaskers aan de firma Omnisafe, met zetel te 
Zuiderring 34, Poort 7813, 3600 Genk voor de totale kostprijs van € 20.355,59 incl. btw. 
 
 
 
 

13.  Kennisgeving van de goedkeuring voor het uitvoeren van een doorontwikkeling van het  
softwareplatform inzake tijdsregistratie.  
 



Om het werk van de planners te ontlasten, en een gelijke verdeling over de personeelsleden op een 
eenvoudige en correcte wijze te kunnen garanderen, is het opportuun om  het tijdregistratiesysteem  
op de maat van de politiezone verder te laten ontwikkelen. Kennis te nemen van het besluit van het 
politiecollege dd. 08.05.2020 houdende de goedkeuring van de  doorontwikkeling op het bestaande 
softwareplatform inzake tijdsregistratie via aanvaarde factuur bij de firma GET nv, met zetel te  
Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle voor de totale kostprijs van € 6.043,95 incl. btw. 

 

Organisatieondersteuning - ICT 

 

14.  Kennisgeving van de goedkeuring van de opdracht tot aankoop van MERCURIUS Boekhouding 
Software (vervanging HERMES) via aanvaarde factuur. 
 

Het huidige boekhoudpakket HERMES is verouderd en wordt op dit moment niet meer ondersteund 
door de firma CIPAL SCHAUBROECK, gelet dat deze leverancier een opvolger ontwikkeld heeft voor het 
desbetreffende boekhoudpakket. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 
05.06.2020 houdende goedkeuring van de opdracht tot vervanging van het boekhoudpakket HERMES 
door Mercurius via aanvaarde factuur bij de firma CIPAL SCHAUBROECK met zetel te Cipalstraat 3 te 
2440 Geel voor de totale kostprijs € 17.097,94  incl. btw eenmalig en maandelijks € 1.387,20 incl. btw. 

 

Organisatieondersteuning - LOG 

 

15.  Kennisgeving van de aankoop van 9 discrete kogelwerende vesten via aanvaarde factuur 

De motorrijders beschikken momenteel over een beperkt aantal collectieve discrete kogelwerende 
vesten. Gelet op de recente uitbreiding van het aantal motards is het aangewezen om spoedig over te 
gaan tot de aankoop van individuele discrete kogelwerende vesten die gedragen kunnen worden onder 
hun motorkledij. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.06.2020 houdende de 
goedkeuring van de opdracht tot aankoopvan 9 discrete kogelwerende vesten via aanvaarde factuur 
bij de firma Seyntex met zetel te Seyntexlaan 1 te 8700 Tielt, voor de totale kostprijs van 9.027,81 incl. 
btw. 
 

16.  Kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke aankoop van de software Greykay voor 
het uitlezen van Iphones ten behoeve van de Limburgse politiezones. 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 08.05.2020 en de voorgestelde 
verdeelsleutel voor de financiering houdende de aankoop door het PLOT van de software “Graykey” 
voor het uitlezen van iPhones ten behoeve van de Limburgse politiezones.

 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

17.  Vacantverklaring van 3 commissarissen van politie binnen PZ CARMA 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.03.2020  en de politieraad dd. 19.03.2020 houdende de 
goedkeuring van het formatieplan voorzien in het personeelskader van de PZ CARMA: 12 FTE 
commissarissen van politie + 3 FTE hoofdcommissarissen van politie. Momenteel heeft PZ CARMA  9 
FTE commissarissen van politie. Om de continuïteit in het officierenkader te behouden de 
vacantverklaring van 3 commissarissen van politie, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 

18.  Vacantverklaring van 1 HINP opsporingen PZ CARMA 



De besluiten van het politiecollege dd. 06.03.2020 en de politieraad dd. 19.03.2020 voorzien in het 
personeelskader van de PZ CARMA  58 hoofdinspecteurs van politie waarvan 12 HINP opsporingen. 
Gelet op de aanvraag NAVAP van een HINP opsporingen. De vacantverklaring van 1 hoofdinspecteur 
opsporingen, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed 
te keuren. 
 
 

19.  Vacantverklaring van 1 HINP algemeen binnen PZ CARMA 

De besluiten van het politiecollege dd. 06.03.2020 en de politieraad dd. 19.03.2020 voorzien in het 
personeelskader van de PZ CARMA 58 hoofdinspecteurs van politie. Gelet op de aanvraag NAVAP van 
een HINP. De vacantverklaring van 1 hoofdinspecteur -  algemeen, de voorgestelde 
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

20.  Vacantverklaring 1 juridisch adviseur PZ CARMA - klasse 1 

De besluiten van het politiecollege dd. 07.02.2020  en de politieraad dd. 19.03.2020 voorzien in het 
personeelskader van de PZ CARMA 12 niveau A waarvan één juridisch adviseur – klasse 1. De functie 
is op heden niet ingevuld binnen de organisatie. De vacantverklaring van 1 juridisch adviseur – klasse 
1, gelijktijdig via mobiliteit en externe statutaire werving, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
 
 

21.  Vacantverklaring 1 consulent IT binnen PZ CARMA 

De besluiten van het politiecollege dd. 07.02.2020  en de politieraad dd. 19.03.2020 voorzien in het 
personeelskader van de PZ CARMA 5 consulenten IT waarvan momenteel 4 plaatsen zijn ingevuld. De 
vacantverklaring van 1 consulent IT, gelijktijdig via mobiliteit en externe statutaire werving, de 
voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren

 
BESLOTEN ZITTING 

 

Organisatieondersteuning - HRM 

 

22.  Kennisgeving van de aanwerving van 6 inspecteurs van politie via aspirantenmobiliteit 

23.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de op pensioenstelling van een personeelslid van 
politie  

24.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 
politie  

 

25.  Kennisname structurele detachering van een commissaris als verbindingsambtenaar bij de 
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant 

 
 

26.  Aanvraag tot valorisatie van anciënniteiten. 

 
 



 
 
 
 


