
                
    
BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST van de Pvan de Pvan de Pvan de POLITIERAADOLITIERAADOLITIERAADOLITIERAAD        van 18 van 18 van 18 van 18 DECEMBER DECEMBER DECEMBER DECEMBER     2019201920192019    

    
    

 
 

Aanwezig bij de aanvang van de zitting 
Mevrouw Katrien PARTYKA burgemeester-voorzitter 
De heer Gino DEBROUX, burgemeester Landen 
De heer Marc WIJNANTS, burgemeester Linter 
Voor de gemeente Hoegaarden: de heer Joris Verbaeten  
Voor de stad Landen: de heren Marc Richelle en Mark Keppens    
Voor de gemeente Linter: de heer Joeri Dewelde  
Voor de stad Tienen: de dames Liesbeth Vanderloock, Nele Daenen en de heren Jan Debroeck, Rudi 
Hendrickx, Peter Loosen, Bart Maes, Jos Mombaers en Daniël Vanluyten 
Voor de stad Zoutleeuw: de heer Guy Dumst, de raadsleden. 
 

De heer Stephan Gilis, korpschef PZ Getevallei   
Mevrouw Liliane Vandegaer, secretaris PZ Getevallei 
De heer Pieter Hendrix, bijzonder rekenplichtige PZ Getevallei 
Verontschuldigd: 
de burgemeesters: de heer Boudewijn HERBOTS burgemeester van Zoutleeuw en de heer Jean-Pierre 
TAVERNIERS, burgemeester Hoegaarden . 
De raadsleden: Filip Havet, Gerty Lintermans,Iris Vander Schelde, Patrick Bouvin,  
 

De burgemeester-voorzitter mevr. Katrien Partyka verklaart de zitting voor geopend. Zij deelt mee dat de 
notulen van de vorige vergadering d.d. 17 oktober 2019 ter inzage lagen van de raadsleden en eveneens 
met de agenda werden meegestuurd en stelt dat indien er geen opmerkingen zijn voor het einde van de 
zitting deze notulen worden goedgekeurd. 
 

OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING OPENBARE ZITTING     
1111.            Kennisgeving van de vaststelling van de jaarrekening 2018 tevens de eindrekening van de PZ TienenKennisgeving van de vaststelling van de jaarrekening 2018 tevens de eindrekening van de PZ TienenKennisgeving van de vaststelling van de jaarrekening 2018 tevens de eindrekening van de PZ TienenKennisgeving van de vaststelling van de jaarrekening 2018 tevens de eindrekening van de PZ Tienen----

Hoegaarden en de PZ LAN door de respectievelijke gemeenten deel uitmakend van de politiezoneHoegaarden en de PZ LAN door de respectievelijke gemeenten deel uitmakend van de politiezoneHoegaarden en de PZ LAN door de respectievelijke gemeenten deel uitmakend van de politiezoneHoegaarden en de PZ LAN door de respectievelijke gemeenten deel uitmakend van de politiezone.  
De leden van de Politieraad nemen unaniem kennis van de veststelling van de jaarrekening 2018 tevens 
de eindrekening van de PZ Tienen-Hoegaarden en de PZ LAN door de respectievelijke gemeenten deel 
uitmakend van de politiezone.  
 

Raadslid Viki Tweepenninckx vervoegt de zitting. 
    

2.2.2.2.            Begrotingswijziging nr.1 gewone dienst en nr.2 buitengewone dienst van het boekjaar 2019Begrotingswijziging nr.1 gewone dienst en nr.2 buitengewone dienst van het boekjaar 2019Begrotingswijziging nr.1 gewone dienst en nr.2 buitengewone dienst van het boekjaar 2019Begrotingswijziging nr.1 gewone dienst en nr.2 buitengewone dienst van het boekjaar 2019    
De leden van de politieraad besluiten met 75,07% voor, O tegen en 0 onthoudingen de begrotingswijziging 
nr.1 van de gewone dienst en de begrotingswijziging nr.2 van de buitengewone dienst 2019 van de PZ 
Getevallei goed te keuren.      
    

3.3.3.3.    Aangaan van een lening in het kader van de financiering van de buitengewone dienst 2019Aangaan van een lening in het kader van de financiering van de buitengewone dienst 2019Aangaan van een lening in het kader van de financiering van de buitengewone dienst 2019Aangaan van een lening in het kader van de financiering van de buitengewone dienst 2019    
De leden van de Politieraad besluiten unaniem dat er een opdracht wordt uitgeschreven voor het aangegaan 
van leningen in het kader van de financiering van de buitengewone dienst 2019 voor een totaal bedrag van 
720.000 euro. Ter vrijwaring van de concurrentie wordt een aanvraag gelanceerd bij de volgende banken: 
Belfius Bank NV, KBC Bank NV, ING Bank NV en BNP-Paribas Fortis.  
    

4.4.4.4.            Voorlopige kredieten voor 3 maanden Voorlopige kredieten voor 3 maanden Voorlopige kredieten voor 3 maanden Voorlopige kredieten voor 3 maanden ––––    januari januari januari januari ----    februari en maart 2020februari en maart 2020februari en maart 2020februari en maart 2020 
Ten einde het functioneren van de politiediensten te verzekeren, gaan de leden van de Politieraad unaniem 
akkoord om 3  voorlopige twaalfden (januari – februari - maart  2020)  goed te keuren voor het dienstjaar  
2020. 
    

5.5.5.5.            Aankoop van tien laptops 15,6” met docking station Aankoop van tien laptops 15,6” met docking station Aankoop van tien laptops 15,6” met docking station Aankoop van tien laptops 15,6” met docking station ––––    RaRaRaRaamcontractamcontractamcontractamcontract . 
De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van tien laptops 15,6” 
met docking station via raamcontract. 
 

6.6.6.6.    Aankoop van twintig curved monitoren 34”Aankoop van twintig curved monitoren 34”Aankoop van twintig curved monitoren 34”Aankoop van twintig curved monitoren 34”----    RaamcontractRaamcontractRaamcontractRaamcontract    .... 
De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van twintig curved 
monitoren 34” via raamcontract 
    

    
    



    
    
    
7.7.7.7.    Aankoop van dertig PC’s met toebehorenAankoop van dertig PC’s met toebehorenAankoop van dertig PC’s met toebehorenAankoop van dertig PC’s met toebehoren----    Raamcontract.Raamcontract.Raamcontract.Raamcontract.    
De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van dertig PC’s met 
toebehoren via raamcontract. 
 

8.8.8.8.            Aankoop van een materiaalwagen Aankoop van een materiaalwagen Aankoop van een materiaalwagen Aankoop van een materiaalwagen ––––    VW Transporter met ombouw VW Transporter met ombouw VW Transporter met ombouw VW Transporter met ombouw ––––    RaamcontractRaamcontractRaamcontractRaamcontract  
De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van een 
materiaalwagen – VW Transporter met ombouw via raamcontract    
    

9.9.9.9.            Aankoop van zeven mobiele radio’s Aankoop van zeven mobiele radio’s Aankoop van zeven mobiele radio’s Aankoop van zeven mobiele radio’s ----    Raamcontract Raamcontract Raamcontract Raamcontract     
De leden van de Politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de aankoop goed van zeven mobiele 
radio’s via raamcontract. 
    

10101010.            Aankoop van een applicatieserver voor het tijdsregistratiesysteem, inclusief een update van de  Aankoop van een applicatieserver voor het tijdsregistratiesysteem, inclusief een update van de  Aankoop van een applicatieserver voor het tijdsregistratiesysteem, inclusief een update van de  Aankoop van een applicatieserver voor het tijdsregistratiesysteem, inclusief een update van de  
softwaresoftwaresoftwaresoftware----componenten van het bestaande softwarepakket. Voorwaarden en wijze componenten van het bestaande softwarepakket. Voorwaarden en wijze componenten van het bestaande softwarepakket. Voorwaarden en wijze componenten van het bestaande softwarepakket. Voorwaarden en wijze van gunningvan gunningvan gunningvan gunning.... 

De leden van de Politieraad besluiten unaniem dat er een opdracht zal worden toegewezen        voor de 
levering, plaatsing en ingebruikstelling van een applicatieserver voor het tijdsregistratiesysteem, inclusief 
een update van de software-componenten van het bestaande softwarepakket volgens een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 §1, 1°, d), ii) 
van de wet van 17 juni 2016. Hiertoe zal de firma GET N.V., Antwerpsesteenweg nr.107, 2390 Malle, 
worden aangeschreven. 
Het technisch bestek, geraamd op een bedrag van 5.493,40 EUR (inclusief BTW), voor de levering, 
plaatsing en ingebruikstelling van een applicatieserver voor het tijdsregistratiesysteem, inclusief een 
update van de software-componenten van het bestaande softwarepakket wordt goedgekeurd. 
Voor deze aankoop zijn de nodige kredieten voorzien op artikel 330/742-53 (aankoop van 
informaticamateriaal)  van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2019. 
     
11.11.11.11.            Aankoop van een digitale snelheidsmeter met toebehoren. Voorwaarden en wijze van gunningAankoop van een digitale snelheidsmeter met toebehoren. Voorwaarden en wijze van gunningAankoop van een digitale snelheidsmeter met toebehoren. Voorwaarden en wijze van gunningAankoop van een digitale snelheidsmeter met toebehoren. Voorwaarden en wijze van gunning    
De leden van de Politieraad besluiten unaniem dat er een opdracht zal worden toegewezen voor de 
levering, plaatsing en ingebruikstelling van een digitale snelheidsmeter met toebehoren volgens een 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overeenkomstig artikel 42 §1, 1°, d), ii) 
van de wet van 17 juni 2016. Hiertoe zal de firma Polis-Service BVBA, Kempenlaan 59, 2300 Turnhout , 
worden aangeschreven. 
Het technisch bestek, geraamd op een bedrag van 47.670,01 EUR (inclusief BTW), voor de levering, 
plaatsing en ingebruikstelling van een digitale snelheidsmeter met toebehoren wordt goedgekeurd. 
Voor deze aankoop zijn de nodige kredieten voorzien op artikel 33099/744-51 (aankoop van machines, 
exploitatiematerieel en uitrusting) van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2019. 
    

Raadslid Karin Struyf vervoegt de zitting. 
    
11112222....            Aankoop van een sleutelkast voor het wijkkantoor te Zoutleeuw. Goedkeuring gAankoop van een sleutelkast voor het wijkkantoor te Zoutleeuw. Goedkeuring gAankoop van een sleutelkast voor het wijkkantoor te Zoutleeuw. Goedkeuring gAankoop van een sleutelkast voor het wijkkantoor te Zoutleeuw. Goedkeuring gunning bij aanvaardeunning bij aanvaardeunning bij aanvaardeunning bij aanvaarde    
                                FFFFactuuractuuractuuractuur    
De leden van de Politieraad besluiten unaniem goedkeuring te verlenen aan de technische beschrijving en 
de raming voor de aankoop van een sleutelkast. De raming bedraagt 3.800,00 EUR excl. BTW of 4.598,00  
EUR incl. BTW. De opdracht voor de aankoop van een sleutelkast wordt gegund bij wijze van aanvaarde  
factuur. Deze opdracht voor de aankoop van een sleutelkast wordt gegund aan de firma KeyTechnik,  
Dikberd 34, 2C, 2200 Herentals voor een bedrag van tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 
3.544,00 EUR excl. BTW of 4.288,24 EUR incl. BTW. Voor deze aankoop zijn de nodige kredieten voorzien  
op artikel 330/742–53 van de buitengewone uitgaven (aankoop van informatica) van de buitengewone 
dienst van de politiebegroting 2019. 
    

13.13.13.13.            Ombouw van zeven fietsen. Goedkeuring gunning bij aanvaarde factuurOmbouw van zeven fietsen. Goedkeuring gunning bij aanvaarde factuurOmbouw van zeven fietsen. Goedkeuring gunning bij aanvaarde factuurOmbouw van zeven fietsen. Goedkeuring gunning bij aanvaarde factuur . 
De leden van de Politieraad besluiten unaniem goedkeuring te verlenen aan de technische beschrijving en 
de raming voor de ombouw van vijf stadsfietsen en twee mountainbikes. De raming bedraagt 7.000,00 
EUR excl. BTW of 8.470,00 EUR incl. BTW. De opdracht voor de ombouw van vijf stadsfietsen en twee 
mountainbikes wordt gegund bij wijze van aanvaarde factuur. Deze opdracht voor de ombouw van vijf 
stadsfietsen en twee mountainbikes wordt gegund aan de firma Mundo Cyclo, Stationsplein 20/0003, 
3400 Landen voor een bedrag van tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van 6.117,20 EUR excl. 
BTW of 7.244,31 EUR incl. BTW. Voor deze aankoop zijn de nodige kredieten voorzien op artikel 330/744-
51 (aankoop van collectieve bewapening) van de buitengewone dienst van de politiebegroting 2019. 
 
    
    
    



    
    
    
11114444.            Verkoop vanVerkoop vanVerkoop vanVerkoop van    drie voertuigendrie voertuigendrie voertuigendrie voertuigen  
De leden van de Politieraad gaan unaniem akkoord met de verkoop van drie voertuigen. De opdracht wordt, 
na raadpleging van het offerte dossier van ADETEX, gegund aan de hoogst biedende partij. De voertuigen 
worden overgenomen in de staat van bevinding erkend door de overnemer. 
    

15.15.15.15.            Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus ––––        
                                    VacantverklaringVacantverklaringVacantverklaringVacantverklaring    van een betrekking voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst van een betrekking voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst van een betrekking voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst van een betrekking voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst     
                                    ––––    Mobiliteitscyclus 2020Mobiliteitscyclus 2020Mobiliteitscyclus 2020Mobiliteitscyclus 2020----01 01 01 01     
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van een 
betrekking voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst - Mobiliteitscyclus 2020-01 
 
 11116666.            Toepassing van de aspirantenToepassing van de aspirantenToepassing van de aspirantenToepassing van de aspiranten----mobiliteit mobiliteit mobiliteit mobiliteit ----    Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van Vacantverklaring van twee betrekkingen voor inspecteur van     
    politie in de interventiedienst/onthaaldienst politie in de interventiedienst/onthaaldienst politie in de interventiedienst/onthaaldienst politie in de interventiedienst/onthaaldienst ––––    2020202020202020----A1 A1 A1 A1     
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van    twee 
betrekkingen voor inspecteur van politie in de interventiedienst/onthaaldienst – 2020-A1 via aspiranten- 
mobiliteit. 
    

11117777.            Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus ----    
Vacantverklaring van een betrekking voor commissaris van politie Vacantverklaring van een betrekking voor commissaris van politie Vacantverklaring van een betrekking voor commissaris van politie Vacantverklaring van een betrekking voor commissaris van politie ––––    Mobiliteitscyclus 2020Mobiliteitscyclus 2020Mobiliteitscyclus 2020Mobiliteitscyclus 2020----01010101....    

De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed    van een  
betrekking voor commissaris van politie – Mobiliteitscyclus 2020-01. 
    

11118888.            Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus Toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus ––––        
                                    Vacantverklaring van één betrekking voor hoofdinspecteur van politie Vacantverklaring van één betrekking voor hoofdinspecteur van politie Vacantverklaring van één betrekking voor hoofdinspecteur van politie Vacantverklaring van één betrekking voor hoofdinspecteur van politie ––––    politieassistent politieassistent politieassistent politieassistent ––––    
                                    Mobiliteitscyclus2020Mobiliteitscyclus2020Mobiliteitscyclus2020Mobiliteitscyclus2020----01010101.  
De leden van de politieraad keuren met éénparigheid van stemmen de vacantverklaring goed van    één 
betrekking voor hoofdinspecteur van politie – politieassistent – Mobiliteitscyclus2020-01.  
  
11119999....            Oprichting en uitbating van een nieuw trainingscentrum in het arrondissement LeOprichting en uitbating van een nieuw trainingscentrum in het arrondissement LeOprichting en uitbating van een nieuw trainingscentrum in het arrondissement LeOprichting en uitbating van een nieuw trainingscentrum in het arrondissement Leuven te   uven te   uven te   uven te       
                                    GoetsenhovenGoetsenhovenGoetsenhovenGoetsenhoven....    
De leden van de Politieraad gaan unaniem akkoord met de oprichting en exploitatie van een nieuw 
trainingscentrum te Goetsenhoven door Interleuven waarvan de voorwaarden en modaliteiten nog verder 
dienen te worden bepaald. De politieraad gaat akkoord om de politiezone gebruik te laten maken van het 
nieuwe trainingscentrum te Goetsenhoven in een samenwerking met andere politiezones. 
Er zal dan gebruik gemaakt worden van het ganse trainingscomplex. 
Voor de periode van ingebruikname van het trainingscentrum tot en met 31.12.2025 (*stilzwijgende 
verlenging voor volgende beleidsperiode). Het politiecollege wordt gelast met het uitvoeren van huidige 
beslissing. 

 

BESLOTEN ZITTINGBESLOTEN ZITTINGBESLOTEN ZITTINGBESLOTEN ZITTING    
1.1.1.1.    Oppensioenstelling van een inspecteur van politie. Oppensioenstelling van een inspecteur van politie. Oppensioenstelling van een inspecteur van politie. Oppensioenstelling van een inspecteur van politie.     
De politieraad neemt akte van de oppensioenstelling van een INP van politie  
 
2.2.2.2.    Benoeming van zeven inspecteurs interventie/onthaal Benoeming van zeven inspecteurs interventie/onthaal Benoeming van zeven inspecteurs interventie/onthaal Benoeming van zeven inspecteurs interventie/onthaal ----    Aspirantenmobiliteit 2019Aspirantenmobiliteit 2019Aspirantenmobiliteit 2019Aspirantenmobiliteit 2019----A2A2A2A2    
De politieraad gaat unaniem akkoord met de benoeming van in de graad van inspecteur van politie van zeven 
aspirant-inspecteurs, onder voorbehoud van slagen in de basisopleiding.   
 

 
ALDUS GEDAAN IN ZITTING DATUM ALS HIERBOVEN 

 
 

De secretaris         De burgemeester-voorzitter 
(get.) Liliane VANDEGAER       (get.) Katrien PARTYKA 
           
 
  
  

 

 

 

 


