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8. Aankoop laptops 

9. Varia 

 

 

PUNT 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 

Het verslag van de vergadering van 25 juni 2017 wordt goedgekeurd. 

 

PUNT 2. OPDRACHTBRIEF VAN DE KORPSCHEF 

De politieraad, 

Gelet op de opdrachtbrief van de korpschef, die integraal aan het verslag wordt toegevoegd; 

Overwegende dat de korpschef ter zitting, aan de hand van een PowerPoint, de highlights uit de opdrachtbrief 

toelicht; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Enig artikel. Kennis te nemen van de opdrachtbrief van korpschef Stephan Gilis en zich akkoord te verklaren 

met de doelstellingen.  

 

PUNT 3. FINANCIËN: JAARREKENING 2016 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 05 augustus 1992 op het politieambt, gewijzigd door de wetten van 17 november 1998,  

07 december 1998 en 02 april 2001; 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op 

twee niveaus, inzonderheid op de artikelen 30 tot en met 34 en 71 tot en met 84; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 05 september 2001 

houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie; 

Gelet op het koninklijk besluit van 02 april 2004 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van de artikelen 19 en 21 van het koninklijk 

besluit van 02 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit – betreft 

nomenclatuur van de inventaris en de regels voor de waardebepaling van het patrimonium; 

Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief 

toezicht op de gemeenten; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief ZPZ 8 van 18 oktober 2002 – Politiehervorming – richtlijnen inzake de 

gemeentebegroting en –boekhouding m.b.t. de politiehervorming; 

Gelet op de omzendbrief BA/2001/13 van 07 september 2001 betreffende de nieuwe lokale politie, 

eengemeentezones en meergemeentezones: administratief toezicht, specifiek toezicht en gewoon toezicht; 

Gelet op de omzendbrief BA/2002/12 van 27 september 2002 betreffende het administratief toezicht op de 

gemeenten en de politiezones – wijzigingen aan het decreet van 28 april 1993 door het decreet van 15 juli 2002; 



Gelet op het verslag van de begrotingscommissie dd. 05 april 2016; 

Gehoord de toelichting van de korpschef, aan de hand van het verslag van de begrotingscommissie en de 

synthese van de rekening, zoals aan de politieraadsleden bezorgd samen met de agenda van onderhavige 

vergadering; 

In antwoord op de vraag van politieraadslid Mark Keppens, stelt de korpschef dat de politie drie bronnen van 

inkomsten heeft, zijnde de federale dotatie, het verkeersboetefonds (1% van de inkomsten vloeit door naar de 

politie, de overige 99% gaan naar justitie) en als sluitstuk de gemeentelijke dotatie. Benevens deze inkomsten 

kan de politie niet rekenen op eender welke dotatie. Politiezones die aan een landsgrens liggen kunnen Europese 

dotaties ontvangen;  

Op voorstel van het politiecollege; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen 

Artikel 1. De begrotingsrekening 2016 wordt vastgesteld op basis van de volgende eindcijfers: 

 Gewone dienst Buitengewone dienst 

Netto vastgestelde rechten 6.179.402,00 592.750,00 

Vastgelegde uitgaven 5.890.841,00 491.145,00 

Begrotingsresultaat 288.561,00 101.605,00 

Naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen 16.505,00 35.111,00 

Boekhoudkundig resultaat 305.066,00 136.716,00 

Art.2. De balans per 31 december 2016 wordt vastgesteld op basis van de volgende cijfers: 

Totaal van de activa 6.114.529,00  

     Vaste activa 4.951.127,00  

     Vlottende activa 1.163.402,00  

Totaal van de passiva  6.114.529,00 

     Eigen vermogen  394.995,00 

     Voorzieningen  0,00 

     Schulden  5.719.535,00 

Art. 3. De resultatenrekening 2016 wordt vastgesteld met volgende eindcijfers: 

Resultaat van het dienstjaar     - 24.199,00 

     Exploitatieresultaat      - 47.646,00 

     Uitzonderlijk resultaat                     23.447,00 

Art. 4. De jaarrekening 2016 wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de hogere overheid. 

 

PUNT 4. FINANCIËN: BEGROTINGSWIJZIGING 1/2017 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus, inzonderheid artikel 248; 

Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2011 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van 

de lokale politie; 

Gelet op het ontwerp van de begrotingswijziging 2017-1 van de gewone en de buitengewone dienst; 

Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 03 oktober 2017; 

Overwegende dat politieraadslid Mark Keppens meer toelichting vraagt omtrent de huur van het gebouw te 

Zoutleeuw, er werden immers middelen ingeschreven voor de aankoop van het gebouw. 

Gehoord het antwoord van de korpschef, houdende dat er inmiddels een tweede optie wordt onderzocht meer 

bepaald de aankoop van een winkelpand ‘Aen den Hoorn’. Alle voor- en nadelen moeten met de grootste 

omzichtigheid afgewogen worden, rekening houdende met de financiële impact maar net zozeer in het kader van 

de mogelijke fusie met de politiezone Tienen-Hoegaarden. Als de tijd rijp is, mogelijk nog dit jaar, zal het 

dossier op de agenda van de politieraad geplaatst worden; 

De piste om een lokaal voor de politie te voorzien in het nieuw administratie centrum van de stad Zoutleeuw, is 

zeer grondig onderzocht, maar kon niet weerhouden worden; 

Op voorstel van het politiecollege, 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen 

Enig artikel.  De politieraad keurt de begrotingswijziging 2017/1 - dienstjaar 2017 van de gewone dienst als 

volgt goed:   

 
 Volgens de 

oorspronkelijke begroting 

of de vorige wijziging 

Verhoging 

+ 

Verlaging 

- 

Na de voorgestelde wijziging 

     



Alg. resultaat 

begrotingsrekening 

2015 

Resultaat 

begrotingsrekening 

2016 

(geraamd/definitief) 

 

344.359,18 

 

- 78.768,00 

 0,00 

 

22.969,69 

 0,00 

 

0,00 

344.359,18 

 

-  55.798,31 

 

Alg. resultaat 

begrotingsrekening 

2016 

(geraamd/definitief) 

 

 

265.591,18 

 

22.969,69 

 

0,00 

 

288.560,87 

Begrotingswijziging 

2017 

 

Ontvangsten van 

het eigen dienstjaar 

Uitgaven van het 

eigen dienstjaar 

 

Ontvangsten vorige 

jaren 

Uitgaven vorige 

jaren 

 

Ontvangsten 

overboekingen 

Uitgaven 

overboekingen 

 

 

 

 

5.993.589,10 

 

6.487.375,33 

 

 

350.997,00 

 

22.800,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

 

28.087,00 

 

31.970,00 

 

 

49.474,00 

 

25.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

73.500,00 

 

 

5.420,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

6.021.676,10 

 

6.445.845,33 

 

 

395.051,00 

 

47.800,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Geraamd resultaat 

van de begroting 

2017 

 

 

- 165.589,23 

 

20.591,00 

 

- 68.080,00 

 

- 76.918,23 

     Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017                               211.642,64        

 

  en buitengewone dienst , als volgt goed:  
 Volgens de 

oorspronkelijke 

begroting of de 

vorige wijziging 

Verhoging 

+ 

Verlaging 

- 

Na de 

voorgestelde 

wijziging 

 

Alg. resultaat begrotingsrekening 2015 

Resultaat begrotingsrekening 2016 

 

 

21.146,96 

124.790,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

44.332,35 

 

21.146,96 

80.457,65 

 

Alg. resultaat begrotingsrekening 2016 

 

 

145.936,96 

 

0,00 

 

44.332,35 

 

101.604,61 

Begrotingswijziging 2017 

Ontvangsten van het eigen dienstjaar 

Uitgaven van het eigen dienstjaar 

 

Ontvangsten vorige jaren 

Uitgaven vorige jaren 

 

Ontvangsten overboekingen 

Uitgaven overboekingen 

 

 

 

782.200,00 

788.200,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

 

100.000,00 

100.000,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

 

882.200,00 

888.200,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

Geraamd resultaat van de begroting 2017 

 

 

- 6.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

-6.000,00 

      

                                                                     Geraamd algemeen begrotingsresultaat 2017                      95.604,61. 



 

PUNT 5A. PERSONEEL: OPENSTELLEN BETREKKING NIVEAU A1 ‘BELEID EN COMMUNICATIE’ – 

GOEDKEURING WEGING 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus; 

Gelet op het mammoet besluit; 

Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

van het administratief en logistiek kader van de lokale politie; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 18 december 2002, houdende goedkeuring van de uitbreiding van 

de formatie van de lokale politie, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van 27 januari 2003; 

Gelet op het koninklijk besluit van 07 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de lokale 

politie inhoudende artikel 1.4° waaruit blijkt dat het totaalaantal betrekkingen van niveau A van het 

administratief en logistiek kader niet lager mag zijn dat 3% van de formatie van de personeelsleden van niveau 

B, C en D van het administratief en logistiek kader; 

Overwegende dat de noodzaak aangevoeld wordt om op het vlak van ‘beleid en communicatie’ de nodige 

inspanningen te leveren – welke ook de naderende fusie met de PZ Tienen-Hoegaarden ten goede komt; 

Gelet op de functiebeschrijving, opgesteld met betrekking tot de Calogfunctie ‘adviseur beleid en 

communicatie’; 

Gelet op het ministerieel besluit van 05 juni 2007 en GPI 60 betreffende de weging van de functies van het 

niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten; 

Gelet op het wegingsvoorstel, opgesteld betreffende een Calogfunctie niveau A ‘adviseur Beleid en 

Communicatie’ – klasse 1, overgemaakt aan de wegingscommissie op 17 juli 2017; 

Gelet op het advies van de wegingscommissie, dhr. Marc Belliere dd. 24 juli 2017, houdende goedkeuring van 

de toekenning van de ‘Klasse 1- weging’; 

Gelet op de adviesaanvragen aan de respectievelijke vakbonden, dd. 27 juli 2017; 

Gelet op het gunstig advies van het ACOD/LRB dd, 27 juli 2017; 

Gelet op het gunstig advies van het ACV dd. 31 juli 2017; 

Gelet op het gunstig advies van het NSPV dd. 01 augustus 2017; 

Gelet op de principiële beslissing van het politiecollege van de politiezone Tienen-Hoegaarden dd. 25 juli 2017, 

houdende de loonkost van een Calog-personeelslid niveau A ‘beleid en communicatie’ à rato van 50% te dragen; 

Gelet op het voorstel tot samenstelling van de selectiecommissie: 

- Hoofdcommissaris Stephan Gilis, korpschef PZ LAN, voorzitter 

- Hoofdcommissaris Pierre Schippers, korpschef PZ Tienen-Hoegaarden 

- Adviseur ‘beleid en communicatie’ – extern PZ LAN 

- Ann Hobin, secretaris van de selectiecommissie 

Op voorstel van het politiecollege, dd. 22 augustus 2017 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. De betrekking van een calogpersoneelslid niveau A ‘adviseur beleid en communicatie’ vacant te 

verklaren. 

Art. 2. De weging van de Calogfunctie ‘adviseur beleid en communicatie’ als niveau A-klasse 1, goed te keuren. 

Art. 3. De selectiecommissie als volgt goed te keuren: 

- Hoofdcommissaris Stephan Gilis, korpschef PZ LAN, voorzitter 

- Hoofdcommissaris Pierre Schippers, korpschef PZ Tienen-Hoegaarden 

- Adviseur ‘beleid en communicatie’ – extern PZ LAN 

- Ann Hobin, secretaris van de selectiecommissie 

 

PUNT 5B. PERSONEEL: OPENSTELLEN BETREKKING INSPECTEUR 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus; 

Gelet op het mammoetbesluit; 

Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

administratief en logistiek kader van de lokale politie; 

Gelet op de beslissing van de politieraad van 18 december 2002, houdende goedkeuring van de uitbreiding van 

de formatie van de lokale politie, goedgekeurd bij besluit van de gouverneur van 27 januari 2003; 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit 

van het personeel van de politiedienst; 



Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002, betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de 

geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in 

de politiezones; 

Overwegende dat inspecteur Jason Arnauts – interventiedienst - op 01januari 2018 mobiliteit zal maken naar de 

Wegpolitie Brabant – Verkeerspost Reyers;  

Overwegende dat er bijgevolg een betrekking voor inspecteur bij de interventiedienst vacant is in de politiezone 

LAN; 

Gelet op het voorstel van de politie om deze betrekking van inspecteur open te stellen bij de eerstvolgende 

mobiliteitscyclus; 

Gelet op het voorstel tot samenstelling van de selectiecommissie: 

- Hoofdcommissaris Stephan Gilis, korpschef PZ LAN/voorzitter 

- Commissaris PZ LAN 

- Inspecteur PZ TIENEN-HOEGAARDEN 

- Ann Hobin, secretaris van de selectiecommissie 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. De betrekking van inspecteur, ter vervanging van de mobiliteit makende Jason Arnauts, wordt vacant 

verklaard. 

Art. 2. De samenstelling van de selectiecommissie goed te keuren. 

 

PUNT 6. PERSONEEL: FORMATIEWIJZIGING 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus, inzonderheid de artikels 38 en 47 en het nieuwe artikel 138bis, §1; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie 

Vlaams-Brabant in politiezones; 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de 

politiediensten; 

Gelet op het koninklijk besluit van 05 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en 

van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

Gelet op het koninklijk besluit van 17 september 2001 tot vaststelling van organisatie- en werkingsnormen van 

de lokale politie ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren; 

Overwegende de K.U.L.-norm die vastgelegd werd op 45,9 voor de operationelen en 4 voor het calog-personeel 

en de daaruit voortvloeiende federale dotatie; 

Gelet op de omzendbrief PLP 10 van 09 oktober 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale 

politie met het oog op het waarborgen van een minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking; 

Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2002, houdende de uitbreiding van de formatie van het 

operationeel personeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie; 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 27 januari 2003, waarbij de beslissing van de politieraad van 18 

december 2002, houdende de uitbreiding van de formatie wordt goedgekeurd;  

Gelet op het voorstel betreffende de nieuwe vastgestelde personeelsformatie van de politiezone LAN, houdende 

formatiewijziging van het administratief en logistiek kader; 

Overwegende dat het administratief en logistiek kader als volgt werd goedgekeurd: 

Niveau A : 1 FTE 

Niveau C : 3 FTE 

Niveau D : 9,8 FTE 

Gelet op het feit dat het huidige effectief drie personeelsleden van het niveau C bevat; 

Gelet op de wet van 5 februari 2016 houdende wijzigingen van het strafrecht en de strafvordering en houdende 

diverse bepalingen inzake justitie; 

Gelet op het feit dat aan de leden van het administratief en logistiek kader van het niveau C de hoedanigheid van 

agent van gerechtelijke politie toegekend wordt, welke hen toelaat om processen-verbaal en onmiddellijke 

inningen op te stellen van verkeersinbreuken waarvan de vaststellingen steunen op de materiële bewijsmiddelen 

die door bemande of onbemande automatisch werkende toestellen worden geleverd; 

Overwegende dat het eerder goedgekeurde personeelskader niet volledig ingevuld is voor wat betreft 

CALogpersoneel Niveau D; 

Gelet op het feit dat van de huidige CALog-personeelsleden niveau C één personeelslid werkzaam is binnen het 

Beleid, één personeelslid bij de dienst HRM en één personeelslid bij de dienst Functioneel Beheer; 

Gelet op het feit dat het opstellen van de processen-verbaal en de onmiddellijke inningen van de 

verkeersinbreuken een administratieve ontlasting betreft voor de operationele personeelsleden van de 

verkeersdienst;  



Gelet op het feit dat de nodige middelen zullen voorzien worden in de begroting 2018; 

Gelet op het gunstig advies van de leden van het syndicaal overleg; 

Op voorstel van het politiecollege, dd. 03 oktober 2017; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. Een wijziging van het personeelskader goed te keuren voor wat betreft het administratief en logistiek 

kader t.t.z. één personeelslid toe te voegen voor de CALog-personeelsleden Niveau C (van 3 naar 4) en het 

aantal CALog-personeelsleden Niveau D met één personeelslid te verminderen (van 9,8 naar 8,8) 

Art. 2. Het nieuwe personeelskader ziet er als volgt uit: 

 
 HCP CP HINP INP TOT bediende  bediende bediende onderhoud TOT 

      (niveau A) (niveau C) (niveau D) (niveau D)  

Kader Officier officier MK BK  Calog Calog Calog   

Goedgekeurde 
Formatie  
PR 18/12/02 

 
1 

 
2 

 
13 

 
39 

 
55 

 
1 

 
3 

 
8,3 

 
1,5 

 
13,8 

Huidige 
effectieve 
bezetting 

inzonderheid 
het calog-

kader 

1 2 13 39 55 1 2,8 6 1,5 11,3 

 
Voorstel 

nieuw kader 
 

 
1 

 
2 

 
13 

 
39 

 
55 

 
1 

 
4 

 
7,3 

 
1,5 

 
13,8 

Art. 3. Het dossier wordt ter goedkeuring overgemaakt aan de Provincie. 

 

PUNT 7. AANKOOP VOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE WIJKDIENST VIA HET RAAMCONTRACT 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus; 

Gelet op het afschrijvingsplan van de dienstvoertuigen; 

Overwegende dat er anno 2017 één wijkvoertuig (Opel Corsa – datum eerste ingebruikname 05 augustus 2003) 

dient vervangen te worden; 

Overwegende dat de politiezone voor de aankoop van voertuigen gebruik maakt van het raamcontract van de 

federale politie, omwille van de gunstige prijsvoorwaarden; 

Overwegende dat geopteerd wordt voor een VW Golf Sportvan (benzine – 1197 cc) – raamcontract 2016 R3 010 

– Dieteren - om volgende redenen: 

- De VW Golf Sportvan biedt een waaier aan mogelijkheden alwaar de wijk constant mee te maken heeft. 

- Het is een compact vervoermiddel voor wat betreft de afmetingen en toch bezit het voertuig de 

capaciteiten om hoog en ruim plaats te nemen op de bestuurderszetel (rekening houdend met 

wapengordel en handboeien). 

- Door de hogere zitstand heeft men een beter overzicht op de verkeerssituatie zeker rekening houdend 

met eventuele evenementen en manifestaties. 

- Na bevraging bij de wijkinspecteurs stelt de wijkdienst ons drie voertuigen voor uit het raamcontract 

van de federale overheid.  Van deze drie weerhouden voertuigen heeft dit voertuig de meeste gunstige 

prijs. 

Gelet op de aankoopprijs ten bedrage van € 14.248,88 excl. btw; 

Overwegende dat voor de politieombouw bij drie ombouwers, uit het raamcontract, een offerte werd 

opgevraagd; 

Overwegende dat Terbergspecials, Oosterring 23 te 3600 Genk de meeste gunstige offerte heeft ingediend, voor 

een bedrag van € 4.475 excl. btw; 

Overwegende dat de ombouw volgende elementen bevat: 

- ICT: plaatsing carkit en bijhorende antenne voor Astridradio Motorola MTH 800 (Carkit en antenne 

reeds in bezit 

- Politietoebehoren:  

- Leveren en aanbrengen van politiestriping en daknummer 

- leveren en plaatsen van een secundaire stroomkring 

- Leveren en plaatsen van een relais tussen accu van het voertuig en secundaire stroomkring 

              - Leveren en plaatsen sirene en een bedieningspaneel voor voertuigen met lichtbalk 

              - Leveren en plaatsen van een kaartlezer op draaibare arm 



              - Leveren en plaatsen van een mini-lichtbalk 

Overwegende dat de totale prijs, aankoop voertuig en ombouw, € 18.723,88 excl. btw bedraagt; 

Overwegende dat de middelen tot dekking van de uitgaven ingeschreven zijn onder artikelnummer 33012/743-52 

van de buitengewone uitgavenbegroting 2017; 

Op voorstel van het politiecollege dd. 19 september 2017; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van een dienstvoertuig ten behoeve van de wijkdienst, ter vervanging 

van de afgeschreven Opel Corsa. 

Art. 2. Akkoord te gaan met de aankoop van een VW Sportvan, via het raamcontract van de federale politie 2016 

R3 010 – Dieteren, voor een bedrag van € 14.248, 88 excl. btw. 

Art. 3. Akkoord te gaan om de politieombouw te laten uitvoeren door Terbergspecials, Oosterring 23 te 3600 

Genk, conform de offerte van 18 september 2017: 

- Politietoebehoren ten bedrage van € 4.475 excl. btw, omvattende: 

- plaatsing carkit en bijhorende antenne voor Astridradio Motorola MTH 800 (Carkit en antenne reeds  

  in bezit) 

- Leveren en aanbrengen van politiestriping en daknummer 

- leveren en plaatsen van een secundaire stroomkring 

- Leveren en plaatsen van een relais tussen accu van het voertuig en secundaire stroomkring 

              - Leveren en plaatsen sirene en een bedieningspaneel voor voertuigen met lichtbalk 

              - Leveren en plaatsen van een kaartlezer op draaibare arm 

              - Leveren en plaatsen van een mini-lichtbalk 

Art. 3. Het totaalbedrag voor de aankoop van het voertuig VW Sportvan en de ombouw ten bedrage van  

€ 18.723,88 excl. btw, zijnde € 22.655,90 incl. btw, goed te keuren. 

Art. 4. De betaling zal uitgevoerd worden na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in 

tweevoud opgesteld factuur. 

 

PUNT 8. AANKOOP LAPTOPS 

De politieraad, 

Gelet op de wet van 07 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee 

niveaus; 

Gelet op het afschrijvingsplan inzake het informaticamateriaal; 

Overwegende dat in het kader van dit afschrijvingsplan vier laptops dienen vervangen te worden; 

Overwegende dat er eveneens, dient overgegaan te worden tot de aankoop van twee bijkomende laptops omwille 

van dienstnoodwendigheden; 

Gelet op het raamcontract van VERA bij de firma ARP nv, Heerstraat 73 te 3910 Neerpelt; 

Gelet op de offerte van de nv ARP, ten bedrage van € 6.310,32 incl. btw, omvattende: 

- 6 laptops (DELL, type Latitude 5580 BTX met 3 jaar Basic Warranty – onsite 

- BEBAT 

- RECUP 

Overwegende dat de nodige middelen tot dekking van de uitgaven voorhanden zijn op artikelnummer 

33010/742-53 van de buitengewone uitgavenbegroting 2017;  

Op voorstel van het politiecollege van 19 september 2017; 

Na beraadslaging, 

Besluit, met algemeenheid van stemmen, 

Artikel 1. Akkoord te gaan met de aankoop van zes laptops DELL, type Latitude 5580 BTX, via het 

raamcontract van VERA. 

Art. 2. De daaraan verbonden kosten ten bedrage van € 6.310,32 incl. btw goed te keuren. 

Art. 3. De betaling zal gebeuren na levering en keuring van de opdracht en op voorlegging van een in tweevoud 

opgestelde factuur. 

 

PUNT 9. VARIA 

- Politieraadslid Viki Tweepenninckx kaart de onderbemanning aan van de wijkposten Zoutleeuw en Linter. 

De korpschef deelt mee dat er momenteel twee langdurige zieken zijn in de wijkdienst Linter/Zoutleeuw (de 

politie blijft ondertussen het loon uitkeren). Eenzelfde vraag wordt door politieraadslid Martine Jacobs gesteld. 

Er werd een controle door de geneeskundige dienst gevorderd. Ten overstaan van de zieken kan de politie 

momenteel niet veel meer ondernemen. 

De situatie werd eveneens aangekaart in de diensthoofdenvergadering. 

De korpschef heeft oog voor het probleem en heeft het diensthoofd hierover geïnterpelleerd. Er moet vooral op 

worden toegekeken dat de twee resterende wijkinspecteurs zich niet opbranden. Hoofdinspecteur Cuypers neemt 



reeds een aandeel in de werkzaamheden. De korpschef gaf aan het diensthoofd de opdracht om de situatie 

nauwlettend in de gaten te houden en wees hem op zijn verantwoordelijkheid. 

Het diensthoofd van de wijk merkt op dat er geen sprake is achterstallige stukken (kantschriften of PV’s). 

Het gevolg is wel dat de wijkinspecteur minder in het straatbeeld is te zien. 

Op de volgende diensthoofdenvergadering zal de stand van zaken besproken worden. 

In voorkomend geval zal de korpschef een lid van de interventiedienst tijdelijk afdelen naar de wijkdienst. 

Een tijdelijke afdeling vanuit de politiezone Tienen-Hoegaarden is niet aan de orde.  

De bezetting van de wijkdienst was reeds een probleem voor de installatie van korpschef Gilis. 

Hij ondernam meteen na zijn aanstelling maatregelen om de wijkdienst te versterken en liet hen toe om flexibeler 

te werken, zij moeten geen aandeel meer nemen in centraal onthaal; er werd hen toegelaten om 16 

overuren/referentieperiode te maken. En hoofdinspecteur Cuypers werd aan de wijkdienst toegevoegd. 

De korpschef betreurt dat hij via politieke weg moet vernemen dat er nu een ongenoegen heerst in de wijk 

Linter/Zoutleeuw en dat deze situatie niet intern wordt voorgelegd. 

Burgemeester Herbots vindt het fijn om te horen dat het probleem erkend wordt en hoopt dat het diensthoofd 

oplossingen kan vinden. 

De korpschef krijgt alle steun van politieraadslid Mark Keppens. 

 

- Politieraadslid Frank Stevens 

De Intergemeentelijke vereniging Beter Wonen aan de Gete (de stad Landen en de gemeenten Linter en 

Hoegaarden zijn een samenwerking aangegaan om het lokaal woonbeleid vorm te geven) dreigt zijn subsidies te 

zien afnemen, omdat zij onvoldoende activiteiten kunnen voorleggen die het recht op subsidies openen. 

Politieraadslid Stevens vraagt ondersteuning van de politie, in de vorm van: dat de wijkinspecteur bij een  

 

woonstcontrole een checklist wenst in te vullen over de staat van de woning. 

De coördinaten van verantwoordelijke van Beter Wonen aan de Gete zullen aan de korpschef bezorgd worden, 

evenals de checklist.  

Op dit ogenblik ziet de korpschef geen probleem om hieraan tegemoet te komen. 

De checklist zal eveneens overgemaakt worden aan burgemeester Herbots.  

 

 
Voor eensluidend afschrift: 
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