Provincie Limburg
Politiezone Carma (5909)

POLITIERAAD
VERGADERING VAN 22/10/20
De politieraad van donderdag 22 oktober 2020 zal digitaal doorgaan via een teamsmeeting om 18u.
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
get. I. Vandebeek

de burgemeester-voorzitter
get. W. Dries

AGENDA MET TOELICHTING

OPENBARE ZITTING

Beleid
1. Goedkeuring notulen politieraad 18.06.2020
Goedkeuring van de Notulen.

Financiën
2.

Kennisname van de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 dienstjaar 2020 door de
gouverneur
Kennis te nemen van het besluit van de waarnemend gouverneur, handelend voor de federale
overheid dd. 20.08.2020 houdende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2 – dienstjaar
2020.

3. Goedkeuring van het ontwerp van begrotingswijziging nrs. 3 en 4
Kennis te nemen van het ontwerp van begrotingswijziging nrs. 3 en 4 en deze goed te keuren.
1. Begrotingswijziging nr.3 gewone dienst
Geraamd resultaat 2020 na BW 3

24.336,19

Gewone ontvangsten vorige jaren nieuw krediet
- verhoging
- verlaging
Gewone ontvangsten eigen dienstjaar
- verhoging
- verlaging
Gewone uitgaven vorige jaren nieuw krediet
- Verhoging
- Verlaging

0,00
0,00

130.500,00
0,00
0,00
0,00

Gewone uitgaven eigen dienstjaar
- verhoging
- verlaging

197.820,00
67.320,00

Geraamd algemeen begrotingsresultaat GD

24.336,19

Logistiek
4.

Goedkeuring van het lastenboek en de gunningsmodaliteiten tot levering van diensten voor
het onderhoud van de politiekantoren via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking
Goedkeuring van het lastenboek en de gunningsmodaliteiten voor het poetsen van de
politiegebouwen voor een periode van 1 jaar via vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking voor een geraamde kostprijs van 220.000€ incl. btw.
5. Kennisgeving van de gunning van de opdracht 'Behandeling uitgaande post'
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning van de
opdracht “Behandeling uitgaande post” aan de firma Easypost, met zetel te Zwijnaardsesteenweg 813,
9000 Gent voor de looptijd van 36 maanden en een totale geraamde kostprijs van € 95.035,74 incl.
btw.
6. Kennisgeving van de aankoop van meubilair voor het politiehuis Genk via raamovereenkomst
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning van 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 € € 9.537,32 incl. btw.
7. Kennisgeving van de aankoop van geïsoleerde drinkflessen via aanvaarde factuur
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning van de
opdracht tot het leveren van geïsoleerde drinkflessen, dit in kader van het hitteplan en teneinde
onze ecologische voetafdruk te verkleinen , via aanvaarde factuur aan de firma De Schenker BV met
zetel te Landjuweel 64 te 3905 PH Veenendaal voor de totale kostprijs van € 6.467,45 incl. btw.
8. Kennisgeving van de aankoop van 250 burgerholsters via aanvaarde factuur
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 07.08.2020 houdende de gunning van de
opdracht tot het leveren van 250 burgerholsters via aanvaarde factuur aan de firma United Security
Group BV, met zetel te Lenniksebaan, 1070 Brussel, op basis van de meest economische aanbieder,
voor de totale kostprijs van € 11.249,98 incl. btw. De huidige (lederen) holsters zijn aan vervanging toe
wegens slijtage en voldoen ook niet meer aan de huidige normen.

9.

Kennisgeving van de opdracht voor het leveren en plaatsen van verwarming / airco in de
bureelruimte van de arbeiders via aanvaarde factuur
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning van de
opdracht tot het leveren en plaatsen van verwarming / airco via aanvaarde factuur, aan de firma Cofely
Services NV met zetel te Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel voor de totale kostprijs van € 6.426,55
incl. btw.
10. Kennisgeving van de aankoop van zomerbroeken via aanvaarde factuur
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning van de
opdracht tot het leveren van performante zomerbroeken in kader van het hitteplan via aanvaarde
factuur, aan de firma Van Nuffelen met zetel te Basselierstraat 57 te 2100 Deurne Antwerpen voor
een geraamd bedrag van € 33.000 incl. btw.
11. Kennisgeving van de aankoop van materialen RHIB via aanvaarde factuur
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning van de
opdracht tot het leveren van bijkomende materialen om de RHIB ( boot) optimaal te kunnen uitrusten
voor operationele doeleinden, via aanvaarde factuur, aan de firma Brugge Marine Center NV met zetel
te Pathoekeweg 126 te 8000 Brussel. voor de totale kostprijs van € 4.385,65 incl. btw.
12. Kennisgeving van de aankoop van 2000 mondmaskers via aanvaarde factuur
Ingevolge Covid-19 is de zone overgegaan tot de aankoop van bijkomend beschermingsmateriaal voor
het politiepersoneel inzake Covid-19. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd.
02.10.2020 houdende de gunning van de opdracht tot het leveren van mondmaskers, via aanvaarde
factuur, aan Apotheken de Voorzorg, met zetel te Walenstraat 77, 3500 Hasselt voor de totale kostprijs
van € 11.999,20 incl. btw.
13. Kennisgeving van de aankoop van 4 wapenlockers via aanvaarde factuur
Gelet op de toekomstige aanwervingen en het tekort aan wapenlockers binnen het
hoofdcommissariaat in Genk, kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.10.2020
houdende de gunning van de opdracht tot het leveren van 4 wapenlockers, via aanvaarde factuur, aan
de firma Keytechnik, Dikberd 34 2C, 2200 Herentals voor de totale kostprijs van € 22.808,50 incl. btw.
14. Kennisgeving van de installatie van Track and Trace systeem via aanvaarde factuur
PZ CARMA zet in op de veiligheid van het personeel en een efficiënte inzet van het rollend materieel.
Om dit te kunnen realiseren wordt het voertuigpark elektronisch opgevolgd. Er dienen nog 21
voertuigen en 9 motoren uitgerust te worden met het “Track and Trace”. Kennis te nemen van het
besluit van het politiecollege dd. 02.10.2020 houdende de gunning van de opdracht tot het installeren
van “Track and Trace” systemen, aan de firma Geodynamics met zetel te Dumonlinlaan 9 te 8500
Kortrijk, voor de totale kostprijs van € 17.151,75 incl.btw.
15. Kennisgeving van de opdracht voor het leveren en plaatsen van een buitenantenne wijkpost
Bocholt via aanvaarde factuur
De ASTRID (radio) dekking binnen het nieuw wijkkantoor van Bocholt is onvoldoende; om goed te
communiceren tijdens de dagelijkse operaties dient er een buitenatenne voorzien te worden. Kennis
te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning van de opdracht
tot het leveren en plaatsen van een buitenantenne wijkpost Bocholt, via aanvaarde factuur, aan de
firma Securitas nv met zetel te Sint Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek voor de totale
kostprijs van € 3.531,99 incl. btw
16. Kennisgeving van de aankoop van 18 bodycams via raamovereenkomst

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 07.08.2020 houdende de gunning van 18
bijkomende bodycams, via raamovereenkomst, aan Securitas NV met zetel te Sint-Lendriksborre 3,
1120 Neder-Over-Heembeek voor de totale kostprijs van € 21.370,02 incl. btw. De verdere uitbreiding
kadert in een optimaal uitrusten van ons personeel, teneinde op het volledig grondgebied steeds
voldoende, actieve bodycams op het terrein te hebben bij de daartoe noodzakelijk uitgeruste ploegen.

HRM
17. Kennisgeving van de goedkeuring van de opleiding rijbewijs C
Geraamd bedrag € 26.000 incl. btw
Er is een nood aan bijkomende chauffeurs rijbewijs C voor zowel de interne ordediensten als de HYCAPopdrachten De politiezone stelt dan ook voor om zowel in 2020 als 2021, 10 personeelsleden (totaal
20 personeelsleden) rijbewijs C op te leiden. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege
dd.04.09.2020 houdende de gunning van de opleiding rijbewijs C aan de rijschool Wirix met zetel te
Zijstraat 6 te 3960 Bree voor een geraamd bedrag van € 26.000 incl. btw.

ICT
18. Kennisgeving van de aankoop van 25 PC-schermen via raamovereenkomst
De zone gaat over tot de aankoop van nieuwe PC Schermen om enerzijds de afgeschreven schermen
te kunnen vervangen en anderzijds om te kunnen inspelen op nieuwe digitale noden (bijvoorbeeld;
video-conference, …).Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.09.2020 houdende
de gunning van de opdracht tot het leveren van 25 PC-schermen via raamovereenkomst FORCMS AIT121-1, aan de firma Priminfo met zetel te Rue du Grand Champ 8 te Noville-les-Bois, voor de totale
kostprijs van € 4.014,30 incl. btw.
19. Goedkeuring van de aankoop van 5 laptops via aanvaarde factuur
Gezien de toenemende noodzaak aan het ‘Mobiel’ werken binnen de organisatie en in het kader van
de mobile device policy is het aangewezen om over te gaan tot de aankoop van bijkomende tablets.
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.10.2020 houdende de goedkeuring van
de gunning van de opdracht tot het leveren van 5 laptops met toebehoren via aanvaarde factuur, aan
de firma Priminfo met zetel te rue du Grand Champ 8 , te 5380 Noville –les-Bois voor de totale kostprijs
van € 7.206,03 incl. btw.
20. Goedkeuring van de aankoop van ICT materialen via aanvaarde factuur
Om in de komende periode het thuiswerk/opleidingen binnen de zone nog efficiënter te faciliteren en
te organiseren is het aangewezen over te gaan tot de aankoop van bijkomende laptops. Kennis te
nemen van het besluit van het politiecollege dd. 07.08.2020 houdende de gunning van de opdracht tot
het leveren van ICT materialen, via aanvaarde factuur, aan de firma Priminfo met zetel te Rue du Grand
Champ 8 te 5380 Noville-les-Bois voor de totale kostprijs van € 34.940,55 incl. btw.

21. Kennisgeving van de aankoop van 1 PC voor de dienst IT- R&D via aanvaarde factuur
De steeds complexer wordende beeldverwerking van de drone-beelden vereist een meer krachtige
computer. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning
van de opdracht tot het leveren van 1 PC voor de dienst IT-R&D via aanvaarde factuur, aan de firma

Priminfo met zetel te Rue du Grand Champ 8 te 5380 Noville-les-Bois voor de totale kostprijs van €
4.080,30 incl. btw.
22. Kennisgeving van de aankoop van 2 Dell laptops + dockingstations via aanvaarde factuur
Om de politiewerking te vergemakkelijken werden de combi’s binnen de zone uitgerust met een
mobile office van het type Dell. Twee voertuigen dienen nog uitgerust te worden met deze apparatuur.
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.07.2020 houdende de gunning van de
aankoop van 2 dell laptops + dockingstations via aanvaarde factuur, aan de firma Dell NV met zetel te
Z.3 Doornveld 130 te 1731 Zellik voor de totale kostprijs van € 6.740,26 incl. btw.
Beleid & Communicatie
24. Kennisgeving van de goedkeuring van de overeenkomst met Belgapress
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.10.2020 houdende de goedkeuring van
de overeenkomst met Belgapress, met het oog op dagelijkse automatische monitoring van pers en
media en persoverzicht op maat, voor de totale kostprijs van € 5.094 incl. btw.

HRM
26. Goedkeuring van de personeelsformatie PZ CARMA
Om te kunnen inspelen op nieuwe noden binnen de organisatie is een heroriëntatie van twee reeds
voorziene functies binnen het Calog-kader niveau B aangewezen.
o De functie van consulent interventie wordt aangepast naar een consulent
verkeerskunde
o De functie van consulent dienst dossierbeheer wordt aangepast naar een consulent
IT
Het personeelsformatieplan 2021 PZ CARMA goed te keuren.
27. Kennisgeving van de aanwerving hoofdinspecteur functioneel beheer via mobiliteit - geen
kandidaten
Kennis te nemen van het gegeven dat er via mobiliteit geen kandidaten werden weerhouden.
Kennis te nemen dat deze functie opnieuw vacant zal verklaard worden in een volgende mobiliteit.
28. Vacantverklaring van 1 HINP van politie - functioneel beheer binnen PZ CARMA na vruchteloze
mobiliteit
De vacantverklaring van 1 hoofdinspecteur van politie – functioneel beheer, de voorgestelde
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
29. Vacantverklaring van 3 HINP opsporingen PZ CARMA
De vacantverklaring van 3 hoofdinspecteurs opsporingen, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
30. Vacantverklaring van 1 HINP algemeen binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 HINP algemeen, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling
van de selectiecommissie goed te keuren.

31. Vacantverklaring van 9 INP's interventie binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 9 inspecteurs van politie interventie, de voorgestelde selectiemodaliteiten en
de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
32. Vacantverklaring van 1 INP virtueel loket binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 inspecteur van politie – virtueel loket, de voorgestelde selectiemodaliteiten
en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
33. Vacantverklaring van 4 inspecteurs opsporing binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 4 inspecteurs van politie – opsporingen, de voorgestelde selectiemodaliteiten
en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
34. Vacantverklaring 1 consulent beleid binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 consulent beleid, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
35. Vacantverklaring 1 consulent communicatie binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 consulent communicatie, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
36. Vacantverklaring 1 consulent HRM binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 consulent HRM, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling
van de selectiecommissie goed te keuren.
37. Vacantverklaring 1 consulent logistiek binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 consultent logistiek, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
38. Vacantverklaring 1 consulent IT binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 consulent IT, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling van
de selectiecommissie goed te keuren.
39. Vacantverklaring 1 consulent verkeer binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 consulent verkeer, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
40. Vacantverklaring 1 consulent maatschappelijk assistent binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 consulent maatschappelijk assistent, de voorgestelde selectiemodaliteiten
en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
41. Vacantverklaring 1 consulent operationele coördinatie- Opsco binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 consulent operationele coördinatie – Opsco, de voorgestelde
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
42. Vacantverklaring 1 assistent HRM binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 assistent HRM, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling
van de selectiecommissie goed te keuren.
43. Vacantverklaring 1 assistent logistiek binnen PZ CARMA

De vacantverklaring van 1 assistent logistiek, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling
van de selectiecommissie goed te keuren.
44. Vacantverklaring 1 assistent opsporingen binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 assistent opsporingen, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren.
45. Vacantverklaring 1 arbeider logistiek binnen PZ CARMA
De vacantverklaring van 1 arbeider logistiek, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de samenstelling
van de selectiecommissie goed te keuren.

BESLOTEN ZITTING

46. Aanwerving van 1 commissaris van politie - algemeen in de mobiliteit 2020/03
47. Kennisgeving van de aanwerving van 1 adviseur aankoper - purchase officer in de mobiliteit
2020/02
48. Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteur van politie - algemeen in de mobiliteit
2020/03
49. Kennisgeving aanwerving van 1 hoofdinspecteur van politie - opsporingen in de mobiliteit
2020/03
50. Kennisgeving van de aanwerving van 7 inspecteurs van politie - interventie/virtueel loket in de
mobiliteit 2020/02
51. Kennisgeving van de aanwerving van 1 inspecteur van politie - interventie/virtueel loket - via
de werfreserve INP interventie/virtueel loket mobiliteit 2020/02
52. Kennisgeving van de aanwerving van 2 inspecteurs van politie -opsporingen in de mobiliteit
2020/02
53. Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van
politie - CP
54. Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van
politie CP
55. Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van
politie - HINP
56. Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van
politie - HINP
57. Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van
politie INP

58. Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van
politie - INP
59. Kennisgeving uitdiensttreding HINP
60. Kennisgeving uitdiensttreding HINP
61. Kennisgeving uitdiensttreding INP
62. Kennisgeving uitdiensttreding INP
63. Kennisgeving uitdiensttreding INP
64. Kennisgeving uitdiensttreding INP
65. Kennisgeving uitdiensttreding INP
66. Kennisgeving uitdiensttreding assistente
67. Kennisgeving ambtsneerlegging INP
68. Kennisgeving van de aanstelling van een personeelslid als vast afgevaardigde bij een
vakorganisatie
69. Kennisgeving van de stopzetting van de structurele detachering INP
70. Kennsigeving stopzetting detachering INP
71. Kennisgeving detachering - assistente
72. Kennisgeving detachering - INP
73. Aanvraag tot valorisatie van anciënniteiten
74. Arbeidsongeval INP: Toekenning rente

