
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  17/06/21 

 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de politieraad van donderdag 17 
juni 2021 om 18.00 uur 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.  Goedkeuring notulen politieraad 18.03.2021

2.  Kennisgeving voorstudie uitbreidingsonderzoek site Genk 

Een aantal evoluties zoals gemotiveerd in het besluit hebben tot gevolg dat de politiezone CARMA 
opties voor mogelijke uitbreiding in Genk dient te onderzoeken. Om de verschillende realiseerbare 
opties op de site in kaart te kunnen brengen is het aangewezen een voorstudie in dit kader te laten 
uitvoeren. 
 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.06.2021 houdende de gunning van de 
opdracht tot voorstudie van de uitbreidingsmogelijkheden op de site Genk aan de firma  ORG 
URBANISM & ARCHITECTURE, Zus – Luc Peeters, met zetel te Koolmijnenkaai 30-34 te 1000 Brussel 
voor een totale kostprijs van € 24.200 incl. btw. 
 

3.  Goedkeuring van de verhuurovereenkomst voormalig politiekantoor Kinrooi

In samenspraak met het gemeentebestuur werd in het kader van de verbouwingswerken aan het 
gemeentehuis van Kinrooi beslist de wijkpost te integreren in het vernieuwd gebouw. De 
huurovereenkomst tussen PZ CARMA en Ferm Kinderopvang vzw, met maatschappelijke zetel te 
Wijgmaal – Leuven, Remylaan 4 B, voor de voormalige wijkpost gelegen in de Grote Kerkstraat 15 te 
3640 Kinrooi goed te keuren. 
 

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



4.  Principieel akkoord huur kantoren voormalige werkwinkel

De site in Genk beschikt  momenteel over onvoldoende logistieke faciliteiten voor een optimale 
huisvesting van de diensten. Op korte termijn is het tijdelijk huren van de lokalen van de Werkwinkel 
(onderdeel van het VDAB gebouw aan de oostzijde van het commissariaat en eigendom van de stad 
Genk), met als doel de capaciteit van het hoofdcommissariaat uit te breiden en een optimalisatie van 
de bestaande huisvesting door te voeren, een oplossing. Kennis te nemen van het dossier en 
principieel akkoord te gaan met de huur van de kantoren gelegen op de Europalaan 37A te Genk. 
 

5.  Kennisgeving schenking drone 

In 2015 heeft de politiezone een drone van het type Altura Zenith ATX 8 van Aerialtronics aangekocht.  
Het toestel is ondertussen 6 jaar oud en wordt niet meer operationeel ingezet sinds de aanschaf van 
de nieuwe DJI toestellen.  Kennis te nemen van de schenking van de drone type Altura Zenith ATX 8 
van Aerialtronics aan de luchtvaart hogeschool VLOC (VIVES) met zetel te Nieuwpoortsesteenweg 
945C, 8400 Oostende.

Financiën 

 

6.  Goedkeuring van de rekening dienstjaar 2020 

De begrotingsrekening dienstjaar 2020 vertoont volgend boni/saldi :  
 binnen de gewone dienst van €  2.208.032,07 
 binnen de buitengewone dienst van € 0,00. 

Kennis te nemen van de begrotingsrekening dienstjaar 2020 en deze goed te keuren. 
 

7.  Goedkeuring van het afsluiten van een lening ter financiering van buitengewone uitgaven 
dienstjaar 2020 

Voor het evenwicht in de buitengewone dienst van de jaarrekening 2020 dient een lening ingeschreven 
te worden voor een totaal bedrag van € 1.412.377,14. Deze uitgaven werden tot op heden met eigen 
middelen geprefinancierd. Goedkeuring van het afsluiten van een lening ter financiering van uitgaven 
buitengewone dienst – dienstjaar 2020 en dit dossier te gunnen aan ING België nv met zetel te 
Marnixlaan 24, B-1000 Brussel op basis van de meest gunstige offerte. 
 

8.  Goedkeuring van de begrotingswijziging nrs. 3 & 4 

 

1. Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst 
(Geraamd resultaat 2020 na opmaak rekening   : 2 208 032,07)                                                         

               Gewone ontvangsten eigen dienstjaar: 
- Verhoging                                                                                                                            734.322,79 
- Verlaging  

                Gewone uitgaven eigen dienstjaar : 
- Verhoging                                                                                                                               510.250,00 
- Verlaging                                                                                                                               

Geraamd algemeen begrotingsresultaat GD                                                                                 224.072,79 

 

 

2. Begrotingswijziging nr 4 buitengewone dienst 
  

               Buitengewone ontvangsten eigen dienstjaar: 
- Verhoging                                                                                                                              100.000,00 
- Verlaging  

                Buitengewone uitgaven eigen dienstjaar : 



- Verhoging                                                                                                                               100.000,00 
- Verlaging                                                                                                                                  

Geraamd algemeen begrotingsresultaat BD                                                                                          0,00 

Kennis te nemen van het ontwerp van begrotingswijziging nrs. 3 en 4, en deze goed te keur

Logistiek 

 

9.  Mandaatverlening mho op gezamenlijke aankoop van elektriciteit en aardgas 

De raamovereenkomst voor de levering van elektriciteit en aardgas die momenteel via Fluvius loopt, 
loopt af eind december 2021.  Fluvius zet alle samenaankopen stop.  Bijgevolg dient er een andere 
oplossing voorzien te worden.  Akkoord te gaan met de voorwaardelijke toetreding tot de 
aankoopcentrale van het VEB (Vlaams Energiebedrijf) goed m.b.t. de opdracht "Aankoop van groene 
elektriciteit en aardgas”. 
 

10.  Goedkeuring van het lastenboek en de gunningsmodaliteiten: Aankoop van elektrische fietsen 
via raamovereenkomst 

 

11.  Principiële goedkeuring van de aankoop van een mobiel flitstoestel via raamovereenkomst 

Goedkeuring van de aankoop van mobiele flitstoestellen via raamovereenkomst bij de firma 
SECUROAD NV  voor de totale kostprijs van € 109.764,44 incl. btw onder voorbehoud van  het akkoord 
met Proximus-Traffiroad naar aanleiding van een ingebrekestelling als gevolg van een niet-conforme 
levering van twee flitstoestellen. 
 

12.  Goedkeuring van de aankoop van 4 motorfietsen via raamovereenkomst  

Voor 2021 zullen er 4 BMW’s 1250 RT vervangen worden: 3 BMW’s ( afgeschreven) en een 
geaccidenteerde Totaal verlies BMW (2020). De opdracht tot de aankoop van 4 motorfietsen via de 
meerjarige raamovereenkomst  van de federale politie met de referte: 2016 R3 004 voor de totale 
kostprijs van € 89.323,05 incl. btw. goed te keuren. 
 

13.  Goedkeuring van de aankoop van wapengordels 

De politiezone wenst het operationeel kader te voorzien van nieuwe wapengordels. de huidige 
kunststof gespen aan de wapengordels breken open en zijn verduurd na verloop van tijd. De opdracht 
tot aankoop van wapengordels te gunnen aan de firma A6 LE voor de totale kostprijs van € 41.757,10 
incl. btw. 
 

14.  Kennisgeving van de aankoop van handboeien via raamovereenkomst 

De politiezone wenst het operationeel kader te voorzien van nieuwe handboeien. Kennis te nemen 
van het besluit van het politiecollege dd. 04.06.2021 houdende de  gunning van de opdracht tot 
aankoop van handboeien via raamovereenkomst aan de firma VDP SAFETY NV voor de totale kostprijs 
van € 24.952,91 incl. btw. 

15.  Kennisgeving van de aankoop van 24h stoelen TRC via raamovereenkomst 

Intensieve beeldschermwerkzaamheden stellen hoge eisen aan een stoel.  De politiezone wenst de 
dienst TRC / onthaal uit te rusten met ergonomische 24h stoelen. Kennis te nemen van het besluit van 
het politiecollege dd. 04.06.2021 houdende de  gunning van de opdracht tot het leveren van 24h 
stoelen voor TRC / onthaal via raamovereenkomst aan de firma Pami Nv  met zetel te Industrielaan 20 
te 3900 Pelt voor de totale kostprijs van € 14.291,24 incl. btw. 
 

16.  Kennisgeving van de gunning van 5 quads



In navolging van het besluit van de politieraad dd. 18.03.2021 houdende de goedkeuring van het 
lastenboek en de gunningsmodaliteiten voor 5 quads: Kennis te nemen van het besluit van het 
politiecollege dd. 07.05.2021 houdende de gunning van de opdracht tot aankoop van 5 quads via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan de firma Piranha-Racing BVBA met zetel te 
Kanaalweg 83, 3980 Tessenderlo voor de totale kostprijs van € 58.989,97 incl. btw. 
 

17.  Kennisgeving van de begeleiding door een integrator bij de aankoop van voertuigen 

Met het oog op een optimaal en efficiënt verloop voor de aankoop van voertuigen stelt de politiezone 
CARMA voor, naar analogie van de PZ Antwerpen, samen te werken met een ‘integrator’. Kennis te 
nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.04.2021 houdende de gunning van de opdracht 
van de begeleiding door een integrator bij de aankoop van voertuigen via raamovereenkomst 
LPA/2016/219-F03,  aan de firma Terberg Specials Belgium n.v. met zetel te Oosterring 23, 3600 Genk 
voor de totale kostprijs van € 6.261,75 incl. btw. 
 

18.  Kennisgeving van de aankoop en plaatsing van zonwerende rolscreens via aanvaarde factuur 
(site Genk) 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.04.2021 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren en plaatsen van zonwerende rolscreens via aanvaarde factuur aan de firma 
De Roos BVBA met zetel te Hoevenzavellaan 29 te 3600 Genk voor de totale kostprijs van € 15.000,00 
incl. btw op basis van de meest economische aanbieder. 
 

19.  Kennisgeving van de aankoop van zomerbroeken via aanvaarde factuur 

In  het kader van de uitvoering van het hitteplan, kennis te nemen van het besluit van het politiecollege 
dd. 07.05.2021 houdende gunning van de opdracht tot het leveren van zomerbroeken aan de firma 
Van Uffelen met zetel te Basselierstraat 57 te 2100 Deurne Antwerpen voor een geraamd bedrag van 
€ 33.000,00 incl. btw. 
 

ICT 

 

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

Vanaf 1 februari 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.  Om de verwerking van de trajectcontroles binnen de 
politiezone te kunnen realiseren dient er een server voorzien te worden waarop de camera’s kunnen 
aangesloten worden. 
Akkoord te gaan met de prefinanciering  van de M3 Server via raamovereenkomst CSMRTIOH20 in 
het kader van de implementatie van deze trajectcontroles voor een geraamde kostprijs van; 
-Jaarlijks weerkerende product & diensten (licenties, hosting, opslag, integratie politionele     
databases): 98. 849,46€ 
- Éénmalige integratiekost en project management: 23.583,68€ 

21.  Kennisgeving van de 'upgrade transmissie - en radio communicatie centrum' Genk 

Er is een update noodzakelijk van controllers, servers en de aansturing van het werkingsplatform van 
het transmissiecentrum.  Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.04.2021 
houdende de gunning van de upgrade transmissie- en radio communicatie aan de firma Dicis Dealing 
Innovations B.V. met zetel te Kroonakker 50b te 5595 HB Leende, Nederland voor de totale kostprijs 
van € 36.267,50 incl. btw. 
 

22.  Kennisgeving van de opdracht voor het herstellen van UPS via aanvaarde factuur



Met het oog op een optimale technische operationele werking In het kader van TRC/ICT dient de UPS 
dringend hersteld en aangepast te worden. Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 
07.05.2021 houdende de gunning van de opdracht tot het herstellen en aanpassen van UPS voeding 
datarack via aanvaarde factuur aan de firma Cofely NV met zetel te Koning Albert II-laan 30 te 1000 
Brussel voor de totale kostprijs van € 10.344,29 incl.btw. 
 

23.  Kennisgeving van de opdracht tot diskuitbreiding en back-up op de sites Genk en Bree, via 
aanvaarde factuur 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 07.05.2021 houdende de gunning van de 
opdracht tot het uitbreiden van disk en een back up via aanvaarde factuur aan de firma Lebon IT 
Services NV met zetel te Roeselarestraat 205A, 8840 Oostende voor de totale kostprijs van € 21.541,63 
incl. btw. 
 

24.  Kennisgeving uitbreiding notulenbeheersysteem Cobra met digitaal tekenplatform 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 04.06.2021 houdende de goedkeuring van  
de uitbreiding van het bestaande notulenbeheersysteem COBRA met een digitaal tekenplatform via 
de firma Logins met zetel Generaal de Wittelaan 17 bus 32 te 2800 Mechelen voor de totale kostprijs 
conform de verdeelsleutel, afgesproken in de goedgekeurde samenwerkingsovereenkomsten ten 
belope van :   

- een eenmalige investeringskost van € 1.049,69 incl. btw;   
- een jaarlijks onderhoudskost van € 2.113,99 incl. btw voor een periode van 2 jaar vanaf datum 

van ingebruikname; 
voor de politiezone CARMA.  
 

HRM 

 

25.  Vacantverklaring 1 consulent financiën binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 1 consulent financiën (niveau B), de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 

26.  Vacantverklaring 1 consulent IT binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 1 consulent IT (niveau B), de voorgestelde selectiemodaliteiten en de 
samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

27.  Vacantverklaring 1 assistent IT binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 1 assistent  (niveau C), via contractuele werving de voorgestelde 
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 

BESLOTEN ZITTING 
 

HRM 

 

28.  Goedkeuring van het ontslag met het oog op de oppensioenstelling van een personeelslid van 
politie - HINP

29.  Kennisname uitdiensttreding - consulent IT- niveau B  

 



30.  Kennisgeving aanwerving van 2 hoofdinspecteurs van politie - algemeen via werfreserve 
mobiliteit 2020/05 

31.  Kennisgeving aanwerving van 3 inspecteurs van politie - opsporingen via werfreserve 
mobiliteit 2020/05

32.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent maatschappelijk assistent - niveau B 

33.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent verkeer - niveau B 

 

34.  Kennisgeving aanwerving van 1 consulent IT - niveau B - geen kandidaten 

 

35.  Kennisgeving aanwerving van 1 assistent HRM - niveau C  

 

36.  Kennisgeving aanwerving van 1 assistent logistiek - niveau C 

 

37.  Kennisgeving aanwerving van 1 assistent opsporingen - niveau C 

38.  Kennisgeving aanwerving 1 assistent algemene ondersteuning /logistiek - niveau C - buiten 
kader-contractueel 

39.  Kennisname detachering adviseur naar het Parket Limburg 

 

40.  Kennisname detachering assistente  

 


