Besluiten Politieraad Lokale Politie Kempenland
POLITIERAAD
14 MEI 2019

OPENBARE ZITTING
ADMINISTRATIEF

1. Notulen van de vergadering van de politieraad van 12 en 26 februari 2019.


De raad keurt eenparig deze notulen goed.

FINANCIËN

2. Goedkeuring jaarrekening en begrotingsrekening voor het dienstjaar 2018 in de
politiezone Kempenland.



De bijzondere rekenplichtige van de politiezone, dhr. Roel Caels geeft tijdens de raad een
toelichting m.b.t. de rekening 2018.
De raad keurt eenparig de jaarrekening en de begrotingsrekening 2018 goed.

LOGISTIEK
3. Wijze van gunning, vaststellen van de voorwaarden, goedkeuring bestek en raming
voor de aankoop van signalisatiejassen klasse 3 voor geüniformeerden van de
politiezone Kempenland, HANO en Lommel.







De politiezones Kempenland, HANO en Lommel, willen in een gemeenschappelijk dossier
overgaan tot de aankoop van signalisatiejassen klasse 3 voor geüniformeerden.
De politiezone Lommel is de dossierbeheerder.
Wanneer de politiezone Kempenland wenst aan te sluiten bij dit dossier, wordt de raad
verzocht om over te gaan tot de goedkeuring van de wijze van gunning, het vaststellen van de
voorwaarden, de goedkeuring van het bestek en de raming.
De raming van deze opdracht bedraagt € 73.075,00 BTW incl., waarvan het deel voor de
politiezone Kempenland geraamd wordt op € 25.675,00 BTW incl.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

4. Overname van een voertuig na afloop van de leasing. Bekrachtiging van het besluit
van het politiecollege van 16 april 2019.









De raad wordt verzocht om de goedkeuring in dit dossier te geven.
Een voertuig Volvo werd de afgelopen vier jaar geleased.
Dit voertuig werd op maat van de politiezone uitgerust.
Deze leasing liep af 10 mei 2019.
Vanuit de operationele en logistieke dienst werd voorgesteld om dit voertuig af te kopen.
Zie bijgevoegde offerte geraamd op € 10.527,00 BTW incl.
Het politiecollege heeft bij hoogdringendheid een besluit moeten nemen op 16 april 2019.
De raad bekrachtigt eenparig.
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5. Aankoop gebouw bestemd voor het wijkbureel van Hechtel-Eksel. Goedkeuring
bestek, lastvoorwaarden en gunningswijze.









Het huidige wijkbureel van Hechtel-Eksel is gehuisvest in het oude rijkswachtgebouw van
Hechtel.
Dit gebouw is aftands en is niet meer aangepast aan de noden van een modern wijkkantoor.
In het verleden zijn er telkens oplapwerken verricht aan dit gebouw.
Renovatiewerken om het gebouw om te vormen tot een modern wijkkantoor zijn te
omvangrijk en zullen duur uitvallen.
Het politiecollege wenst over te gaan tot de aankoop van een nieuw en functioneel gebouw
bestemd voor het wijkkantoor.
Hiertoe werd een lastenboek opgesteld.
Raming: € 500.000 incl. BTW.
De raad geeft eenparig haargoedkeuring aan het bestek, de raming, de lastvoorwaarden en
de gunningswijze.

GESLOTEN ZITTING

PERSONEEL
6. Operationeel personeel. Goedkeuring van de pensionering van een personeelslid.





Een inspecteur van de wijkpolitie heeft zijn pensioen aangevraagd.
Ingangsdatum op 1 februari 2020.
De Federale Pensioendienst heeft hieraan reeds goedkeuring gegeven.
De politieraad geeft eenparig haar goedkeuring.
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