Besluiten Politieraad Lokale Politie Kempenland – beknopte lijst
POLITIERAAD
17 SEPTEMBER 2019

OPENBARE ZITTING
ADMINISTRATIEF

1. Notulen van de vergadering van de politieraad van 14 mei 2019.


De raad keurt eenparig de notulen goed.

VEILIGHEIDSBELEID

2. Zonaal veiligheidsplan 2020 – 2025. Goedkeuring.









De politiezone dient een nieuw Zonaal veiligheidsplan op te stellen voor de periode 2020 –
2025.
De zonale veiligheidsraad heeft op 15 mei 2019 de beleidsprioriteiten goedgekeurd:
- Verkeersongevallen met lichamelijk letsel
- Aanpak drugsproblematiek
- Woninginbraken
- Bestuurlijke handhaving
- Schaalvergroting
- Welzijn op het werk
- Interfamiliaal geweld
- Cybercrime
- Snelle afhandeling van de misdrijven
- Aanpak van seksuele misdrijven
De gedeelten van het zonaal veiligheidsplan, die een weerslag hebben op de
aangelegenheden die onder de bevoegdheid ressorteren van de politieraad, worden voor
akkoord voorgelegd aan de politieraad.
Aangezien de raad in hoofdzaak voorziet in de mensen en middelen om het ZVP te kunnen
uitvoeren en dit verweven zit in het geheel, wordt de raad verzocht om goedkeuring te geven
aan het ZVP 2020 – 2025.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

PERSONEEL

3. Toelichting m.b.t. de aanwerving en de mobiliteit binnen de geïntegreerde politie
en de politiezone Kempenland.



De korpschef geeft een toelichting omtrent de aanwervingen en de mobiliteit binnen de
geïntegreerde politie en in het bijzonder binnen de politiezone Kempenland.
De raad neemt hiervan kennis.
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4. Detachering van personeel. Principebeslissing. Bekrachtiging van het besluit van
het politiecollege van 18 juni 2019.










De politiezone wordt meer en meer geconfronteerd met onverwachte personeelstekorten in de
operationele diensten.
De aanwervingen via de mobiliteit zijn vrij log en bieden niet altijd het gewenste resultaat.
Door de toenemende aspiranten-mobiliteiten van de afgestudeerde politieambtenaren, komt
er minder aanbod naar de lokale politiezones binnen de normale mobiliteitscycli.
De korpschef heeft de vraag gesteld om, in geval van bijzondere noodzaak, snel te kunnen
overgaan tot de tijdelijke aanvulling van het operationeel kader en hiervoor beroep te doen op
een tijdelijke detachering van personeel, zowel uit korpsen van de lokale politie, als vanuit
diensten van de federale politie.
Deze detacheringen gebeuren steeds binnen het goedgekeurd personeelsbudget, voorzien in
de politiebegroting.
Vermits er zich een opportuniteit tot detachering heeft voorgedaan, heeft het politiecollege op
18 juni 2019 een principebeslissing genomen tot goedkeuring.
De raad wordt verzocht om deze principebeslissing van het college te bekrachtigen.
De raad bekrachtigt eenparig het besluit van het politiecollege van 18 juni 2019.

5. Operationeel personeel. Vacantverklaring van een functie van inspecteur via de
aspirantenmobiliteit 2019-A2. Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege
van 9 juli 2019.







De vacantverklaring van functies van inspecteur binnen verschillende mobiliteitsrondes heeft
onvoldoende resultaat gegeven.
Als gevolg hiervan, is de politiezone in de mogelijkheid om een vacantverklaring te doen via de
zgn. aspirantenmobiliteit.
De aspirantenmobiliteit 2019-A2 werd afgesloten op 30 augustus 2019. Gelet op de dringende
noodzaak, heeft het college op 9 juli 2019 een besluit bij hoogdringendheid genomen voor een
vacantverklaring van een functie van inspecteur.
De raad wordt verzocht om het besluit van het college te bekrachtigen.
De raad bekrachtigt eenparig het besluit van het politiecollege van 9 juli 2019.

6. Operationeel personeel. Vacantverklaring van drie functies van inspecteur in de
dienst operaties via de mobiliteit 2019-03. Bekrachtiging van het besluit van het
politiecollege van 9 juli 2019.










De politiezone had in haar personeelskader twee functies van inspecteur vacant.
Hiernaast werd de zone geconfronteerd met een plots overlijden van een wijkinspecteur. Na
een interne verschuiving kwam hierdoor een functie van inspecteur in de dienst operaties
vacant.
Gelet op de moeilijkheden om operationeel personeel te werven, tracht de zone te werven via
detachering, de aspirantenmobiliteit en de normale mobiliteitscycli.
Het politiecollege heeft op 9 juli 2019, rekening houdende met het afsluiten van de
mobiliteitscyclus 2019-03, bij hoogdringendheid drie functies van inspecteur in de dienst
operaties vacant verklaard.
Deze aanwervingen gebeuren steeds binnen het goedgekeurde personeelsbudget, voorzien in
de politiebegroting.
De raad wordt verzocht om het besluit van het college van 9 juli 2019 te bekrachtigen.
De raad bekrachtigt eenparig het besluit van het politiecollege van 9 juli 2019.
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7. Calog personeel. Vacantverklaring van een functie niv. D – arbeider – klusjesman
(m/v) met een deeltijds contract (50%) van onbepaalde duur.






In de politiezone Kempenland worden de interne kleine klusopdrachten uitgevoerd door de
gespecialiseerd vakman. Deze krijgt deeltijds een andere taakinvulling, zoals o.m. de
ondersteuning van de ICT consulent.
Hiertoe wil de zone een deeltijdse betrekking (50%) in het niveau D – klusjesman (M/V) met
een contract van onbepaalde duur vacant stellen.
De raad wordt verzocht om deze functie vacant te verklaren.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

LOGISTIEK
8. Omschakeling van het huidige boekhoudprogramma Hermes naar Mercurius.
Gunning van de opdracht.








De politiezones Kempenland gebruikt het boekhoudprogramma Hermes van de firma Cipal
Schaubroeck.
Vanaf 1 januari 2020 dient er met e-facturatie te worden gewerkt en een omschakeling dringt
zich op. De firma Cipal Schaubroeck biedt voor deze omschakeling het programma Mercurius
en de software om facturen in te scannen aan, hetgeen aansluit op het vorige programma
Hermes.
De firma biedt dit aan tegen het nagerekende offertebedrag van € 10.919,16 excl. btw of
€ 13.212,18 incl. 21% btw.
Het budget werd voorzien in de politiebegroting 2019.
De raad wordt verzocht om de goedkeuring in dit dossier te geven.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

9. Uitbreiding RAM-geheugen servers en storage. Gunning van de opdracht.










De ICT consulent brengt ter kennis dat het RAM-geheugen van de servers dient te worden
uitgebreid. Hiernaast dient er extra plaats voor de storage te worden voorzien.
De firma LEBON IT SERVICES beheert het serverpark van de politiezone en hun installatie zal
worden uitgebreid.
Hiertoe werd een technische beschrijving opgesteld.
De opdracht werd geraamd op 18.150,00 incl. 21% btw.
Voorgestelt wordt om de opdracht te gunnen aan de firma LEBON IT SERVICES NV,
Stoomtuigstraat 7C te 8830 Gits, tegen het nagerekende offertebedrag van € 14.245,00 excl.
btw of € 17.236,45 incl. 21% btw.
Het budget werd voorzien in de politiebegroting 2019.
De raad wordt verzocht om de goedkeuring in dit dossier te geven.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

10. Realisatie van een wijkkantoor in Hechtel-Eksel. Goedkeuring procedure, bestek,
raming en de lastvoorwaarden.







De politieraad heeft op 14 mei 2019 de goedkeuring gegeven tot de aankoop van een
wijkkantoor in Hechtel-Eksel.
Om te vermijden dat de wetgeving op overheidsopdrachten onvoldoende werd gevolgd en op
advies van het advocatenkantoor GEVACO, wordt deze opdracht, i.p.v. een aankoop,
omgevormd tot de realisatie van een wijkkantoor.
Hiertoe werd het bestek aangepast.
Gunningswijze: openbare procedure met bekendmaking op nationaal niveau.
Raming: € 500.000 incl. BTW. De uitgave wordt voorzien in het investeringsbudget van 2019
via begrotingswijziging.
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De raad wordt verzocht om goedkeuring te geven aan het bestek, de raming, de
lastvoorwaarden en de gunningswijze.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

11. Aankoop van 18 bodycams. Goedkeuring procedure, bestek, raming en de
lastvoorwaarden.








De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van 18 bodycams ten behoeve van de
operationele diensten.
Een bestek werd opgesteld.
De raming bedraagt € 24.793,39 excl. btw of € 30.000,00 incl. 21% btw.
Betreft een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget van 2019, op artikel
33009/744-51.
De raad wordt verzocht om goedkeuring te geven aan het bestek, de raming, de
lastvoorwaarden en de gunningswijze.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

12. Aankoop van een dienstvoertuig. Goedkeuring procedure, lastvoorwaarden, bestek
en raming.










De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van een dienstvoertuig ten behoeve van
een drugshondengeleider.
Een bestek met nr. RC2019/045 voor de opdracht “Aankoop hondenwagen”, werd opgesteld.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken,
leveringen en diensten.
De raming bedraagt € 28.925,62 excl. btw of € 35.000,00 incl. 21% btw.
Voldoende budget werd voorzien in de begroting 2019.
Gunning via de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De raad wordt verzocht goedkeuring te geven.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

13. Aankoop van mobiele radio’s via een raamcontract. Gunning van de opdracht.









De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van mobiele radio’s via een ASTRID
raamcontract.
Opdrachthouder is de onderneming: ABIOM COMMUNICATION SYSTEMS BVBA, Oostjachpark
18 te 9100 Sint-Niklaas.
De uitgave voor de opdracht “Aankoop mobiele radio's” wordt geraamd op € 9.911,20 excl.
btw of € 11.992,55 incl. 21% btw.
Voorgesteld wordt om deze opdracht te gunnen aan ABIOM COMMUNICATION SYSTEMS
BVBA, Oostjachpark 18 te 9100 Sint-Niklaas tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van
€ 9.911,20 excl. btw of € 11.992,55 incl. 21% btw.
ASTRID NV treedt op als aankoopcentrale voor Politiezone Kempenland bij de gunning van de
opdracht.
De raad wordt verzocht om goedkeuring te geven aan deze aankoop.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

14. Huur van Astrid radio’s en accessoires over 5 jaar via een raamcontract. Gunning
van de opdracht.



De politiezone wenst over te gaan tot de huur van Astrid radio’s en accessoires over een
periode van 5 jaar.
Dit gebeurt via een Astrid raamcontract.
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Opdrachthouder is de onderneming: TRANZCOM SA, Quai De Biestebroeck 300 te 1070
Brussel.
De uitgave voor de opdracht “Huur van Astrid-radio's en accessoires over 5 jaar” wordt
geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.
Voorgesteld wordt om deze opdracht te gunnen aan TRANZCOM SA, Quai De Biestebroeck 300
te 1070 Brussel tegen het nagerekende offertebedrag van € 47.249,40 excl. btw of
€ 57.171,77 incl. 21% btw.
ASTRID NV treedt op als aankoopcentrale voor Politie Kempenland bij de gunning van de
opdracht.
De betaling van de jaarlijkse huur zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het
exploitatiebudget 330/124-12 van 2020 tot 2024. Het jaarlijkse huurbedrag bedraagt €
11.434,35 incl. BTW.
De raad wordt verzocht om goedkeuring te geven.
De raad geeft eenparig haar goedkeuring.

GESLOTEN ZITTING

PERSONEEL
15. Operationeel personeel. Goedkeuring van de pensionering van een personeelslid.
Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 9 juli 2019.





Een inspecteur ging op 1 augustus 2019 met pensioen.
Het college heeft op 9 juli 2019 zijn pensionering goedgekeurd.
De raad wordt verzocht om het besluit van het college te bekrachtigen.
De raad bekrachtigt eenparig het besluit van het politiecollege van 9 juli 2019.

16. Calog personeel. Goedkeuring van de pensionering van een personeelslid.





Een calog personeelslid van de politiezone Kempenland, heeft ter kennis gebracht dat zij op
rust wenst gesteld te worden op 1 mei 2020.
De Federale Pensioendienst heeft bij schrijven van 8 maart 2019 goedkeuring gegeven aan
het haar rustpensioen als werknemer vanaf 1 mei 2020.
De raad wordt verzocht om dit goed te keuren.
De raad keurt eenparig goed.

17. Operationeel personeel. Aanwerving van een commissaris van politie via de
mobiliteitsronde 2019-02.









De politieraad heeft op 5 juni 2018 een functie van commissaris van politie vacant verklaard.
Op 24 juni 2019 vond er een selectie plaats waaraan 1 kandidaat heeft deelgenomen.
Deze kandidaat werd door de selectiecommissie als zeer geschikt weerhouden.
De raad neemt kennis van de resultaten van de selectieproef en de titels en de verdiensten
van de kandidaat.
Voorgesteld wordt om deze kandiaat aan te werven met indiensttreding op 1 maart 2020.
Voldoende budget wordt voorzien in de politiebegroting.
De raad wordt verzocht om goedkeuring te geven aan deze aanwerving.
De raad keurt eenparig deze aanwerving goed.
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