
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  15/12/22 

 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de  politieraad van donderdag 15 
december 2022 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 

 
 

Beleid 

 

1.  Goedkeuring Notulen PR 20.10.2022 

 

2.  Goedkeuring indexering overeenkomst Dierenasiel en Dino  

De politiezone CARMA beschikt over een protocolovereenkomst met vzw dierenasiel Genk voor de 
gemeentes; Genk, As, Zutendaal, Houthalen-Helchteren en Oudsbergen en met Dieren in Nood (Dino) 
voor de gemeentes; Bree, Bocholt en Kinrooi. 
 
Rekening houdend met de inflatie en de stijgende kostprijs voor de opvang dient de subsidie voor 2023 
met 6% geïndexeerd te worden met ingang van 01.12.2022. 
 
De indexering van de subsidie met 6 % vanuit de politiezone CARMA goed te keuren. 
 

Financiën 

 

3.  Kennisgeving van de goedkeuring door de gouverneur van de begrotingswijziging nrs. 3 & 4 
van de meergemeentepolitiezone PZ CARMA  

Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur dd. 01.08.2022 houdende de goedkeuring  van de 
begrotingswijziging nrs. 1 & 2 dienstjaar 2022 van de meergemeentepolitiezone PZ CARMA.  

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



4.  Goedkeuring van de begroting 2023 en bijhorende gemeentelijke dotaties  

 
De begroting vertoont volgende saldi:  
 

 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDI 

Nieuw krediet vorig dienstjaar GD  € 3.388.537,75  € 3.388.537,75 

Nieuw krediet vorig dienstjaar BD € 0,00 € 0,00 € 0.00 

Gewone dienst (GD) € 47.924.202,00 € 44.535.664,25 - € 3.388.537,75 

Buitengewone dienst (BD) € 2.770.500,00 € 2.770.500,00 € 0,00 

Algemeen totaal : € 50.694.702,00 € 50.694.702,00 € 0,00 

 
Voor begroting dienstjaar 2023 worden de bijdragen van de gemeenten van de meergemeentezone 
CARMA initieel bepaald als volgt:  
 

STAD/GEMEENTE % BIJDRAGE GEWONE DIENST 2023 

Genk 55,57% € 12.201.313,00 

Houthalen-Helchteren 16,11% € 3.536.787,00 

Oudsbergen 7,92% € 1.740.003,00 

As 3,81% € 835.922,00 

Zutendaal 3,66% € 803.341,00 

Bocholt 3,76% € 826.298,00 

Bree 5,80% € 1.272.512,00 

Kinrooi 3,37% € 739.971,00 

  € 21.956.147,00 

 
 

Logistiek 

 

5.  Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningsmodaliteiten tot aankoop van mobiele 
hardware met dienstverlening via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking 

De politiezone is in 2021 opgestart met een ‘mobile device policy’ waarbij er voor bepaalde 
categorieën van medewerkers een smartphone werd voorzien. De vorige opdracht, voor het uitvoeren 
van de policy, op basis van het besluit van de politieraad dd. 18.03.2021 met de firma Vandenabeele 
NV werd echter recent opgezegd. Om de mobile device policy verder te kunnen zetten en eventueel 
in de toekomst te optimaliseren dient te zone op zoek te gaan naar een nieuwe betrouwbare partner;   
 
De lastvoorwaarden en de gunningsmodaliteiten ‘Aankoop mobiele hardware met dienstverlening’ via 
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de geraamde kostprijs van € 
50.000 incl. btw goed te keuren. 
 

6.  Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningsmodaliteiten tot aankoop van 
wapenstokken via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Met het oog het uniformiseren van de uitschuifbare wapenstokken binnen de politiezone is de 
aankoop van nieuwe wapenstokken aangewezen.  
 



De lastvoorwaarden en de gunningsmodaliteiten ‘Aankoop wapenstokken’ via 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor een geraamde kostprijs van € 
50.000 incl. btw, goed te keuren. 
 

7.  Goedkeuring en gunning van de aankoop van 8 dienstvoertuigen via raamovereenkomst 

Met het oog op de optimalisatie van het wagenpark dient de zone 8 dienstvoertuigen aan te kopen 
ter vervanging van 8 afgeschreven voertuigen: 

• 2 personenwagens voor interventie  

• 2 combi’s voor interventie  

• 2 personenvoertuigen voor de wijk - volledig elektrisch om het wagenpark te vergroenen. 

• 2 personenvoertuigen voor recherche - volledig elektrisch om het wagenpark te vergroenen. 
 
De opdracht tot  aankoop van 8 voertuigen en bijhorende ombouw te gunnen aan de firma’s: 

1. D’ieteren Automotive SA, Maliestraat 50, 1050 Brussel ten belope van € 163.381,02 incl. btw 
via de raamovereenkomst die de Federale Politie sloot met nummer 2021 R3 029 perceel 31. 

2. Mercedes-Benz Belgium, Tollaan 68, 1200 Brussel ten belope  van € 164.592,48 incl. btw via 
de raamovereenkomst die de Federale Politie sloot met nummer 2021 R3 029 perceel 53. 

3. Korean Motor Company NV, Pierstraat 229, 2550 Kontich. tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 221.811,96 incl. btw via de raamovereenkomst die de Vlaamse overheid 
sloot op basis van het bestek met nummer 2019/HFB/OP/62017. 

 
En voor een totale kostprijs van € 549.785,46 incl. btw goed te keuren. 
 

8.  Goedkeuring van de opdracht en de gunningsmodaliteiten tot aankoop/levering van 3 nieuwe 
flitscamera's via raamovereenkomst 

 
Aangezien verkeer(veiligheid) ook in 2023 weer een prioriteit is in het zonaal veiligheidsplan en het 
intensifiëren van snelheidscontroles wel degelijk een impact heeft op het triggeren van een 
gedagsverandering bij automobilisten wenst de politiezone 3 nieuwe snelheidscamera’s, bijhorende 
VPN verbindingen en onderhoudscontracten aan te kopen. 

 
De aankoop van 3 snelheidsmeters via raamovereenkomst goed te keuren en te gunnen aan het 
tijdelijk maatschap Smartville met referte CSMRTIOH20 voor een totaalbedrag van € 128.544,36 incl. 
btw. 
 
De aankoop van de beveiligde verbinding op afstand en het onderhoudscontract (na 2 jaar 
garantieperiode) op de 3 bijkomende snelheidsmeters goed te keuren en te gunnen aan de firma 
POLIS-SERVICE voor een totaalbedrag van € 50.342,04 incl. btw. 
 

9.  Goedkeuring van de aankoop van 4 motorfietsen via de meerjarige raamovereenkomst van de 
Federale Politie met de referte POLFED 2021 R3 022 perceel 2 voor de totale kostprijs van € 
84.444,69 incl. btw. 

Voor 2023 zullen er 3 BMW’s R 1250 RT aangekocht worden ter vervanging van afgeschreven 
exemplaren.  De vervangen moto’s blijven echter nog aanwezig bij de verkeersdienst om te kunnen 
voorzien in opleidingen van nieuw personeel. 
 
De aankoop van 3 BMW’s, R 125 RT via de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie met 
de referte POLFED 2021 R3 022 perceel 2 te gunnen aan de firma BMW BELGIUM LUXEMBOURG NV 
met zetel te Lodderstraat 16 b, 2880 Bornem, voor de totale kostprijs van € 84.444,69 incl. btw. 
 
 



10.  Goedkeuring van de housing in nieuw datacenter 

   
Het huidige data-opslagsysteem in het datacenter van FLUVIUS dient verhuisd te worden als gevolg 
van een eenzijdige stopzetting van deze dienstverlening door FLUVIUS.   
 

Binnen de samenwerkingsovereenkomst aankoop, installatie en operationalisering van een private 
cloud multi-tenancy tussen de politiezones CARMA,  Maasland, LaMa treedt politiezone CARMA op als 
aanbestedende overheid.  
 

Er is slechts één aanbieder die dd. 07.10.2022 voorlopig voldeed aan de eisen gesteld door DRI 
(veiligheid- en backupgaranties) én die Fluvius.net als verbindingsmogelijkheid aanbiedt: het Cipal DV 
datacenter te GEEL.   
 
De housing en installatie van de Multi-Tenant Private Cloud, in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst IT tussen de politiezones CARMA, LAMA en Maasland, conform de 
bepaalde verdeelsleutel te gunnen aan de firma CIPAL DV, met zetel te Gasthuisbos 4, 2440 GEEL voor 
de éénmalige kostprijs van € 7.862,58 (incl. btw) voor de installatie en de bijhorende jaarlijks 
terugkerende werkingskost van € 75.229,57  (incl. btw) voor deze housing. 
  

11.  Kennisgeving van de aankoop van diverse ICT middelen voor het Zorgcentrum Seksueel 
Geweld via aanvaarde factuur 

In het ZOL zal vanaf februari 2023 het zorgcentrum seksueel geweld (ZSG) geopend worden. De politie 
zal hiervoor zedeninspecteurs inzetten. Om  de verhoren in dit kader  te kunnen afnemen is het nodig 
dat ze over het nodige ICT materiaal kunnen beschikken.  
 
Deze uitgave wordt gepré-financierd via begrotingsartikel 330 742 53 van de buitengewone dienst en 
ter terugbetaling voorgelegd aan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Victor 
Hortaplein 40, 1060 Brussel.  
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.11.2022 houdende de goedkeuring van 
de aankoop van ICT materiaal voor het Zorgcentrum Seksueel Geweld via aanvaarde factuur voor een 
totale kostprijs van € 20.379,38 incl. btw.
 

12.  Kennisgeving van de aanpassing toegangscontrole werkwinkel via aanvaarde factuur 

Gezien een aantal recente wijzigingen in het beheerssysteem van het toegangscontrole-systeem 
binnen de site van de werkwinkel is een aanpassing noodzakelijk.  
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 02.12.2022 houdende de gunning van de 
opdracht tot uitbreiding van de toegangscontrole ( voor de site van de werkwinkel) via aanvaarde 
factuur  aan de firma GET nv met zetel te Antwerpsesteenweg 107, 2390 Malle voor de totale kostprijs 
van € 16.466.09 incl. btw. 
 

ICT 

 

13.  Goedkeuring van de aankoop van een Mcube via raamovereenkomst in het kader van 
geplande trajectcontroles 

Vanaf 01.02.2021 is het nieuwe decreet rond GAS 5 ingegaan. Dit houdt in dat lokale overheden onder 
bepaalde voorwaarden GAS-PV’s mogen opmaken voor beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 
en 50.  
 
De ANPR-camera’s van de trajectcontroles moeten op een centrale server (M-Cube) aangesloten 



worden, zodat de beelden worden gecapteerd en opgeslagen. Hiervoor wordt er een server gehost 
door PZ CARMA op een externe, beveiligde locatie bij Cipal Schaubroeck. 
 
Akkoord te gaan met de  uitbreiding van de M3 Sever via raamovereenkomst  
Gelet dat er een uitbreiding dient te gebeuren van de bestaande capaciteit ingevolge de opstart van:  

• 40 camera licenties voor Oudsbergen Trajectcontrole  

• 4 camera licenties voor Torenlaan, Trajectcontrole  

• 4 camera licenties voor Bocholt Trajectcontrole 
Conform de bepalingen inzake prefinanciering zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 
GAS 5 voor een jaarlijkse recurrente kost ten belope  van € 99.584,52 incl. btw en een eenmalige 
projectkost van € 22.221,58 incl. btw. 
 

HRM 

 

14.  Kennisgeving ontwerp personeelsformatie PZ CARMA 

Op 02 september 2022 legde HCP Geert Verheyen de eed af als korpschef van de politiezone CARMA.  
Samen met de komst van een nieuwe korpschef werd er binnen de politiezone een nieuwe 
organisatiestructuur en beleidsvisie gelanceerd.  
 
Het bijgevoegd ontwerp van formatieplan is het resultaat van een analyse- en behoeften bepaling van 
het OPS en CALog-kader voor 2023.  

 
 TOTAAL FORMATIE 2023 

                                                   2020                                                   2023 

OPS 311 311 

CALOG    82 85  
TOTAAL   393 396 

 
 
Kennis te nemen van het ontwerp personeelsformatieplan 2023. 
 

15.  Goedkeuring strategisch aanwervingsplan 

De politiezone streeft ernaar om het personeelskader optimaal in te vullen. Het personeelsbestand is 
echter een evolutief gegeven en bijgevolg steeds in beweging. Om adequaat te kunnen inspelen op 
deze personeelswijzingen is het onder meer van belang als politiezone om snel initiatief te kunnen 
nemen.  
 
Gelet op bovenstaande gegevens stelt de politiezone voor over te gaan tot de goedkeuring van een 
strategisch aanwervingsplan.  Het plan is het resultaat van een analyse en behoeften bepaling van het 
personeelskader voor het komend jaar 2023.  
 
Het jaarlijks strategisch aanwervingpslan PZ CARMA en bijhorende vacantverklaringen 2023, goed te 
keuren. 
 

BESLOTEN ZITTING 
 
 

HRM 

 

16.  Kennisgeving structurele detachering als coördinator naar het PLOT 



17.  Kennisgeving van de detachering naar PLOT Limburg 

 

18.  Kennisgeving van de aanwerving van 1 consulent communicatie - niveau B via externe 
contractuele werving 

19.  Kennisgeving van de aanwerving van 9 inspecteurs interventie 
vanuit de werfreserve mobiliteit 2022/03

20.  Verlenging van een contract (buiten kader) voor een bepaalde duur van 6 maanden 

 

21.  Ambtsneerlegging inspecteur van politie  

 

22.  Ontslag van contractuele arbeider  

 

23.  Kennisgeving Organisatie Kerst- en Nieuwjaarsactiviteiten personeel CARMA 

 

Varia 

 

24.  Aanpassing kalender politieraad 2023 

 
 
 

 


