
 
 

 
 
 

 
POLITIERAAD  

 
 VERGADERING VAN  16/03/23 
 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de  politieraad van donderdag 16 
maart 2023 om 18.00 uur  in het politiehuis CARMA II  te 3960 BREE, Rode Kruislaan 34 (refter). 
 
De secretaris        de  burgemeester-voorzitter 
get. I. Vandebeek       get. W. Dries 
 

 
AGENDA MET TOELICHTING 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
Beleid 
 
1.  Plaatsvervanging van een politieraadslid  

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

Mevrouw Lotte Trippaers 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.   
 

Mevrouw Nuzbiye Cifci werd bij beslissing van de gemeenteraad stad Genk dd. 14.02.2023 verkozen 
als plaatsvervanger en dient vervolgens uitgenodigd te worden om het mandaat van werkend 
politieraadslid op te nemen. 

2.  Goedkeuring notulen PR 15.12.2022 
De notulen van de politieraad dd. 15.12.2022 goed te keuren.  
 
3.  Goedkeuring overeenkomst ZSG Limburg 2023 
Er werd een overeenkomst opgesteld in het kader van de uitvoering van de opdracht van het Instituut 
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, ter oprichting, erkenning en financiering van de Zorgcentra 
na Seksueel Geweld en het voorzien in de ondersteuning van de politiedienst bij de implementatie van 
het Zorgcentrum na Seksueel Geweld te Limburg. 
 
De overeenkomst Zorgcentrum na Seksueel Geweld Limburg, voor de periode van één jaar van 
01.01.2023 en eindigend op 31.12.2023, goed te keuren. 
 
Financiën 

Provincie Limburg 
Politiezone Carma (5909) 



 
4.  Kennisgeving van de goedkeuring van de begroting 2023 PZ CARMA  
Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur, handelend voor de federale overheid dd. 
12.01.2023 houdende de goedkeuring van de begroting dienstjaar 2023 van de politiezone CARMA. 
 
5.  Goedkeuring van de aanvraag tot het bekomen van een thesaurievoorschot Belfius 
Door bepaalde omstandigheden kan de politiezone geconfronteerd worden met  
liquiditeitsproblemen. Om deze het hoofd te kunnen bieden stelt de bijzonder rekenplichtige een 
thesaurievoorschot voor ten einde onmiddellijk te kunnen anticiperen op liquiditeitsproblemen. 

 
Het thesaurievoorschot blijft een uitzonderingsmaatregel die de  mogelijkheid biedt aan de zone om  
voldoende liquide middelen te garanderen indien nodig.   
 
De aanvraag tot het bekomen van een thesaurievoorschot bij Belfius 2023, goed te keuren. 
 
Logistiek 
 
6.  Addendum aan de besluiten politieraad dd. 16.06.2022 en 15.12.2022 - aankoop 

dienstvoertuigen - vervanging leverancier ombouw 
De politieraad heeft in haar zitting dd. 16.06.2022 en 15.12.2022 haar goedkeuring verleend aan de 
aankoop van respectievelijk 6 en 8 nieuwe dienstvoertuigen via raamovereenkomst 2021 R3 029 van 
de Federale Politie. 
 
De firma voor de ombouw van de 4 nog te leveren VW’s Passat  te wijzigen en te gunnen aan de firma 
Mecelcar, via raamovereenkomst 2021 R3 029 van de Federale Politie, met zetel te Avenue Albert 
Einstein 12 te 1348 Louvain-La-Neuve. 
 
7.  Kennisgeving van de gunning aankoop elektrische fietsen via raamovereenkomst 
In het kader van de opdracht “Aankoop elektrische fietsen - raamovereenkomst” werd een bestek met 
nr. 2021/019 opgesteld. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.03.2023 houdende de gunning van de 
aankoop van elektrische fietsen, via raamovereenkomst, aan de firma Fietsen Martens, met zetel te 
Guldensporenlaan 52 te 3530 Houthalen-Helchteren voor het totale besteldrag van € 124.932,50 incl. 
btw.  
 
8.  Kennisgeving van de gunning aankoop wapenstokken met houder via 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
De politieraad heeft in haar zitting dd. 15.12.2022 haar goedkeuring verleend aan de  lastvoorwaarden, 
de raming en de plaatsingsprocedure van deze opdracht, met name de onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.03.2023 houdende de gunning van de  
opdracht “Aankoop wapenstokken en houders” , aan de firma met de enige offerte (op basis van de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde A6LE BV, met zetel te Av. du Port Building E 108 te 1000 
Brussel tegen het onderhandelde bedrag van € 51.769,85 incl. btw. 
 
 
ICT 
 



9.  Kennisgeving van de aankoop van een opnamesysteem voor de camerabewaking in Genk via 
aanvaarde factuur 

Het huidige camerasysteem in Genk is sterk verouderd waardoor er regelmatig storingen zich 
voordoen. Om een totale uitval te voorkomen is het aangewezen zo spoedig mogelijk over te gaan tot 
vervanging. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.03.2023 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van een opnamesysteem voor de camerabewaking te Genk, aan de firma 
Falcon Automation N.V. met zetel te Dijkstraat 3, te 3690 Zutendaal voor een totale kostprijs van € 
24.914,00 incl. btw. 
 
10.  Kennisgeving van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van 4 desktops voor het 

LCCU via aanvaarde factuur 
Voor de uitbouw van de dienst LLCU ( lokale computer crime unit) is de aankoop van 4 performante 
desktop pc's voor het uitlezen en analyseren van gsm-toestellen aangewezen. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 13.01.2023 houdende de gunning van de 
aankoop van 4 performante desktop pc’s aan de firma PRIMINFO SA, met zetel te Rue Du Grand Champ 
8 te 5380 Fernelmont  voor de totale kostprijs van € 10.098,18 incl. btw. 
 
11.  Kennisgeving van de opdracht en gunningsmodaliteiten tot aankoop van 

communicatieschermen via aanvaarde factuur 
In het beleidsplan 2023-2027 is er een beleidslijn voorzien om te komen tot een efficiënter en 
transparanter communicatiebeleid. Het voorzien van communicatieschermen in de commissariaten 
zal een meerwaarde bieden om dit op intern niveau te realiseren.  
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.02.2023 houdende de gunning van de 
aankoop van 16 communicatieschermen, via aanvaarde factuur, aan de firma Dobit NV, met zetel 
te Industrielaan 6, 2250 Olen  voor de totale kostprijs van € 34.135,55  incl. btw. 
HRM 
 
12.  Goedkeuring personeelsformatieplan PZ CARMA 
Op 02.09.2022 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.  
 
In de raad van 15.12.2022 werd reeds het ontwerp van formatieplan goedgekeurd als resultaat van 
een analyse- en behoeften bepaling van het OPS en CALog-kader voor 2023.   
 
Het bijgevoegd finaal formatieplan werd aangevuld met het advies van de wegingscommissie, 
beslissing korpschef en het gunstig advies van het BOC. 
 
Het voorstel tot herweging van enkele functies niveau A, en het personeelsformatieplan 2023 PZ 
CARMA, goed te keuren. 

13.  Vacantverklaring van 1 commissaris van politie binnen PZ CARMA 
De vacantverklaring van 1 commissaris van politie, de voorgestelde selectiemodaliteiten en de  
samenstelling van de selectiecommissie  goed te keuren. 

 
 



BESLOTEN ZITTING 
 
HRM 
 
14.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 

politie 

15.  Kennisgeving aanwerving van 1 assistent schoonmaak en logistiek - niveau C via externe 
contractuele werving 

 
16.  Kennisgeving van de indiensthouding na de leeftijd van 65 jaar  
 
17.  Ambtsneerlegging adviseur IT
 
18.  Aanvraag schadeloosstelling beroepsziekte  
 


