
 
 

 

 

 

 

POLITIERAAD  
 

 VERGADERING VAN  16.12.2021 

 
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op de vergadering van de  politieraad van donderdag 16 
december 2021 om 18.00 uur via teams 
 
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 plaatsvervangend secretaris      de  burgemeester-voorzitter 
get. E. Gijbels        get. W. Dries 
 

 

AGENDA MET TOELICHTING 

 
 

 
OPENBARE ZITTING 

 
 

Beleid 

 

1.  Goedkeuring notulen politieraad dd. 16.09.2021 

Goedkeuring van de notulen politieraad dd. 16.09.2021 PZ CARMA. 
 
 

Financiën 

 

2.  Kennisgeving van de goedkeuring door de gouverneur van de  jaarrekening dienstjaar 2020 
voor de meergemeentepolitiezone PZ CARMA  

Kennis te nemen van het besluit van de gouverneur, handelend voor de federale overheid dd. 
18.11.2021 houdende de goedkeuring van de jaarrekening dienstjaar 2020. 
 
 

3.  Kennisgeving gunning 'Voertuigverzekeringen Limburgse politiezones' 

Eind juni heeft de huidige verzekeraar AXA alle Limburgse politiezones aangetekend te kennen 
gegeven dat zij niet wensen in te gaan op de verlenging van de verzekeringsovereenkomst 
dienstvoertuigen vanaf 01.10.2021. 
De politieraad heeft in haar zitting dd. 16.09.2021 aan politiezone Limburg Regio Hoofdstad het 
mandaat verleend om in het kader van een occasionele opdracht op te treden als aanbestedende 
overheid ‘Aankoop voertuigverzekeringen’. 

Provincie Limburg 

Politiezone Carma (5909) 



Kennis te nemen van de gunning van de occasionele opdracht “Overheidsopdrachten 
voertuigverzekeringen van de Limburgse politiezones” aan Ethias NV. 
 
 

4.  Goedkeuring van de begroting 2022 en de gemeentelijke dotaties 2022  

De begroting vertoont volgende saldi:  
 

 UITGAVEN ONTVANGSTEN SALDI 

Nieuw krediet vorig dienstjaar GD  € 1.959.375,00 - € 1.959.375,00 

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

Gewone dienst (GD) € 42.152.469,00 € 40.193.094,00  € 1.959.375,00 

Buitengewone dienst (BD) € 4.721.500,00 € 4.721.500,00 € 0,00 

Algemeen totaal : € 46.873.969,00 € 46.873.969,00 € 0,00 

 
De begroting dienstjaar 2022 en de gemeentelijke dotaties 2022 goed te keuren. 
 
 

Beleid 

 

5.  Goedkeuring huurovereenkomst kantoren voormalige werkwinkel 

Op 01.10.2021 heeft de politiezone haar intrek genomen in de lokalen van de voormalige werkwinkel, 
gelegen op de Europalaan 37A te Genk. 
Goedkeuring van de huurovereenkomst voormalige werkwinkel. 
 
 

6.  Goedkeuring van de huurovereenkomst politiekantoor Kinrooi

Op 01.09.2021 heeft de wijkdienst van Kinrooi haar intrek genomen in het Administratief Centrum, 
gelegen op de Breeërsteenweg 146 te Kinrooi. 
Goedkeuring van de huurovereenkomst politiekantoor Kinrooi. 
 
 

Financiën 

 

7.  Mandaatverlening  aan PROCLIM voor kosteloze deelname aan de raamovereenkomst m.b.t. 
de opdracht "ophalen en milieuvriendelijke verwerken van in beslag genomen lachgas" 

Er is momenteel geen procedure beschikbaar voor het ophalen en verwerken van in beslag genomen 
lachgas. 
Akkoord te gaan met de mandaatverlening aan PROCLIM voor de kosteloze deelname aan de 
raamovereenkomst m.b.t. de opdracht “ophalen en milieuvriendelijk verwerken van in beslag 
genomen lachgas”. 
 
 

8.  Mandaatverlening  aan PROCLIM voor kosteloze deelname aan de raamovereenkomst m.b.t. 
de opdracht "Persoonlijke Beschermingsmiddelen" 

Proclim biedt ons de mogelijkheid om deel te nemen aan een raamovereenkomst voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen en kledij.   
Akkoord te gaan met de mandaatstelling aan PROCLIM voor de kosteloze deelname aan de 
raamovereenkomst m.b.t. de opdracht “Persoonlijke Beschermingsmiddelen”. 
 



9.  Goedkeuring van de selectieleidraad, de lastvoorwaarden en de gunningsmodaliteiten 
'onderhoud en / of exploitatie van de technische installaties in diverse gebouwen van 
politiezone CARMA' 

Goedkeuring van de selectieleidraad, de lastvoorwaarden en de gunningsmodaliteiten 'onderhoud en 
/ of exploitatie van de technische installaties in diverse gebouwen van politiezone CARMA' via de 
mededingingsprocedure met onderhandeling (tweestapsprocedure) voor een geraamde kostprijs van 
€ 1.500.000,00 excl. btw voor een periode van 10 jaar. 
 
 

10.  Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningsmodaliteiten 'aankoop tekstkar' via 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en de gunningsmodaliteiten ‘Aankoop tekstkar’ via de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor de geraamde kostprijs van € 
50.000 incl. btw. 
 
 

11.  Goedkeuring van de aankoop van 5 voertuigen 

Gunning van de opdracht “aankoop van 5 voertuigen en bijhorende ombouw” aan de firma Terberg 
Specials Belgium n.v. met zetel te Oosterring 23, 3600 Genk voor de totale kostprijs van  € 297.504,35 
incl. btw. 
 
 

12.  Goedkeuring van de aankoop van draagbare radio's via raamovereenkomst 

De politiezone maakt momenteel gebruik van draagbare radio’s van het merk Motorola.  Deze werden 
aangekocht in 2014.  Door het intensief gebruik en de leeftijd neemt de kwaliteit van de radiotoestellen 
af.  Dit uit zich onder andere door een zeer beperkte autonomie van de batterijen en schade aan het 
bevestigingssysteem voor accessoires. 
Gunning van de aankoop van draagbare radio’s, via raamovereenkomst CD-MP-OO-60, aan de firma 
SECURITAS NV, met zetel te Sint-Lendriksborre 3, 1120 Neder-Over-Heembeek tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 256.056,63 incl. btw. 
 
 

13.  Goedkeuring van de aankoop van een mobiel flitstoestel via raamovereenkomst 

Gunning van de aankoop van een mobiel flitstoestel (type NK7) via raamovereenkomst met referentie 
CSMRTIOH20 aan de firma Smartville, met zetel te Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 60.119,76 incl. btw. 
 
 

14.  Kennisgeving van de gunning 'Schoonmaak gebouwen PZ CARMA' 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.12.2021 houdende de gunning van de 
opdracht ‘Schoonmaak gebouwen PZ CARMA’ aan de firma Group Cleaning Services S.A. met zetel te 
Rue Godefroid Kurth 19 te 1140 Brussel op basis van de economisch meest voordelige regelmatige 
bieder voor het nagerekende offertebedrag van € 10.849,45 incl. btw per maand, exclusief prestaties 
in regie.    
Voor de looptijd van 48 maanden komt dit neer op € 520.773,60 incl. btw, exclusief prestaties in regie. 
 
 
 
 
 



15.  Kennisgeving van de gunning 'Aankoop laadpalen - elektrische voertuigen' 

Bij de vernieuwing van de vloot van dienstvoertuigen zal de komende jaren rekening gehouden worden 
met het inperken van de ecologische voetafdruk door voertuigen met elektrische aandrijving en plug-
in hybride aan te kopen.  Voordat we deze voertuigen kunnen aankopen dienen er laadpunten 
geïnstalleerd te worden. 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 03.12.2021 houdende de gunning van de 
opdracht ‘aankoop laadpalen’ aan de firma Electric by D’Ieteren (EDI) met zetel te Maliestraat 50 te 
1050 Bussel op basis van de economisch meest voordelige bieder voor het nagerekende offertebedrag 
van € 68.580,25 incl. btw. 
 
 

Logistiek 

 

16.  Kennisgeving van de investeringsuitgaven politiekantoor Kinrooi 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.11.2021 houdende de goedkeuring van 
de ten laste neming van de investeringsuitgaven politiekantoor Kinrooi, Breeërsteenweg 146 te Kinrooi 
voor de totale kostprijs van € 29.819,24 incl. btw. 
 
 

17.  Kennisgeving van de verkoop van afgeschreven en uit dienst genomen voertuigen 

Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 01.10.2021 houdende de goedkeuring van 
de verkoop van afgeschreven en uit dienst genomen voertuigen. 
 
 

ICT 

 

18.  Goedkeuring van de opdracht tot netwerkmodernisering (fase 1B en 2 - site Genk)   

In oktober 2020 werd er een IT netwerkaudit uitgevoerd in PZ CARMA Genk, Houthalen en Bree.  Op 
basis van deze audit werd er een voorstel tot netwerkverbetering gedaan door Lebon IT.  Er werd 
beslist om de netwerkverbetering in fases uit te voeren.  Een aantal oud netwerkcomponenten werden 
reeds in een eerste fase op de site van Genk vervangen.   
In deze fase wil de politiezone verdere stappen nemen in de modernisering van het netwerk site Genk.  
Deze upgrade brengt de site Genk op het gewenste niveau zoals bepaald in de ICT strategie. 
Gunning van de opdracht tot netwerkmodernisering (fase 1B en 2 – site Genk)  aan de firma Lebon IT 
Services met zetel te Roeselarestraat 205A, 8840 Oostnieuwkerke voor de totale kostprijs van € 
100.943,04 incl. btw. 
 
 

19.  Kennisgeving van de gunning van de opdracht tot netwerkmodernisering (fase 2 - uitbreiding 
werkwinkel) via aanvaarde factuur 

Het gelijkvloers en de eerste verdieping van de werkwinkel werden uitgerust met een 120 
netwerkpoorten.  In een volgende fase dient de 2e verdieping van de werkwinkel ook uitgerust te 
worden. 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.11.2021 houdende de gunning van de 
opdracht tot netwerkmodernisering (fase 2 – Werkwinkel) via aanvaarde factuur, aan de firma Lebon 
IT Services met zetel te Roeselarestraat  205A, 8840 Oostnieuwkerke voor de totale kostprijs van € 
6.017,91 incl. btw. 
 
 



20.  Kennisgeving van de aankoop van ICT materialen via aanvaarde factuur 

Uit een analyse van de ICT middelen is gebleken dat er nog heel wat pc’s zijn die ouder zijn dan 5 jaar.  
Deze oude pc’s hebben een te trage processor, te weinig geheugen en geen SSD harde schijf waardoor 
deze niet voldoen voor de werking met Windows 10. 
Kennis te nemen van het besluit van het politiecollege dd. 05.11.2021 houdende de gunning van de 
opdracht tot het leveren van 30 desktops met bijhorende schermen, aan de firma Priminfo met zetel 
te Rue du Grand Champ 8 te 5380 Noville-les-Bois, op basis van de meest economische aanbieder, voor 
de totale kostprijs van € 26.214,00 incl. btw. 
 
 

HRM 

 

21.  Vacantverklaring van 2 HINP algemeen binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 2 hoofdinspecteurs van politie – algemeen, de voorgestelde 
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 
 

22.  Vacantverklaring van 3 INP's interventie binnen PZ CARMA 

De vacantverklaring van 3 inspecteurs van politie – interventie, de voorgestelde selectiemodaliteiten 
en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 
 
 

23.  Vacantverklaring van 3 INP's interventie via aspirantenmobiliteit. 

De vacantverklaring van 3 INP’s van politie – interventie via de aspirantenmobiliteit, de voorgestelde 
selectiemodaliteiten en de samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 

 
BESLOTEN ZITTING 

 
 

HRM 

 

24.  Kennisgeving van de aanwerving van 6 inspecteurs van politie - interventie via mobiliteit 
2021/04  

 
 

25.  Kennisgeving van de aanwerving van 1 consulent financiën - niveau B via externe werving 

 
 

26.  Kennisgeving aanwerving van 1 assistent IT - niveau C - contractuele werving binnen PZ 
CARMA via de werfreserve 

 
 

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

 
 

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



 

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

 
 

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

 
 

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

 

32.  Ambtsneerlegging inspecteur van politie  

 
 

33.  Erkenning beroepsziekte  

 
 

34.  Kennisgeving van de detachering van een poetspersoneelslid vanuit stad Genk naar PZ CARMA 

 
 
 
 
 


