Bekendmaking aan de bevolking van de besluiten
POLITIERAAD
19 november 2019

OPENBARE ZITTING
ADMINISTRATIEF

1. Notulen van de vergadering van de politieraad van 17 september 2019.
▪

De raad keurt eenparig goed.

FINANCIEN
2. Goedkeuring begrotingswijziging nr. 2019-01 in gewone en buitengewone dienst.
▪
▪

▪

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone, dhr. Roel Caels geeft tijdens de raad een
toelichting m.b.t. de begrotingswijziging nr. 2019-01 in gewone en buitengewone dienst.
Bijgevoegd de documenten:
o Ontwerp begroting 2020
o Meerjarenplanning 2020-2025
o Advies begrotingscommissie
o Syntheseverslag
o Tabel leningen
o Overzichtstabel 2020
o Personeelsbestand 2020
o Investeringsprogramma 2020
De raad keurt eenparig goed.

3. Goedkeuring begroting 2020 voor de politiezone Kempenland.
▪
▪

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone, dhr. Roel Caels geeft tijdens de raad een
toelichting m.b.t. de begroting 2020.
De raad keurt eenparig goed.

LOGISTIEK

4. Aankoop van een dienstvoertuig bestemd voor de wijkpolitie. Bekrachtiging van
het besluit van het politiecollege, genomen bij hoogdringendheid op 17 september
2019.
▪

▪

▪

Het politiecollege nam op 17 september 2019 een besluit tot aankoop van een dienstvoertuig
bestemd voor de wijkpolitie van Peer, ter vervanging van het voertuig Toyota Yaris dat wordt
afgeschreven.
De wijkpolitie in de drie gemeenten werd voorheen uitgerust met voertuigen van het merk
Peugeot, type 2008. Deze aankoop gebeurde via een federaal raamcontract, met levering via
een lokale dealer.
Om de uniformiteit te bewaren in de voertuigen van de drie wijkdiensten werd voorgesteld
om, voor de vervanging van de Toyota, over te gaan tot de aankoop van hetzelfde type
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▪
▪

voertuig met dezelfde kleur. Het bleek dat deze types zeer binnenkort uit het Peugeot gamma
verdwijnen en dat er nog één dergelijk voertuig in stock stond. Hiertoe nam het college een
besluit bij hoogdringendheid.
Raming van de aankoop: € 25.116,96 BTW incl.
De raad bekrachtigt met 17 stemmen voor en 1 onthouding het besluit van het college van 17
september 2019.

5. Aankoop van een interventievoertuig via een federaal raamcontract.
▪
▪
▪
▪

De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van een interventievoertuig Skoda Superb
via een federaal raamcontract N 2016 R3 01.
Opdrachthouder: D’Ieteren SA uit Brussel.
Raming van de aankoop: € 57.000,00 BTW incl.
De raad keurt eenparig goed

6. Aankoop van een motorfiets via een federaal raamcontract.
▪
▪
▪
▪

De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van een motorfiets via een federaal
raamcontract. Dit ter vervanging van een afgeschreven motorfiets.
Opdrachthouder: BMW BELGIUM LUXEMBOURG NV, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem.
Raming van de opdracht: € 19.256,20 excl. btw of € 23.300,00 incl. 21% btw.
De raad keurt eenparig goed.

7. Aankoop van bodycams via een raamcontract van de lokale politie Antwerpen.
▪
▪
▪
▪
▪

De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van bodycams.
Hiervoor kan de zone gebruik maken van een raamcontract dat werd uitgevoerd door de
lokale politie van Antwerpen.
Opdrachthouder SECURITAS nv uit Neder-over-Heembeek.
Raming van de opdracht: 20.800,70 euro BTW incl. Budget voorzien in het investeringsbudget
van de begroting 2019.
De raad keurt eenparig goed.

GESLOTEN ZITTING

PERSONEEL

8. Operationeel personeel. Goedkeuring van een non-activiteit voorafgaand aan de
pensionering (NAVAP).
▪
▪

Een inspecteur gaat met NAVAP, en ditmet ingang op 1 oktober 2019 tot en met 30
september 2021, datum van de vervroegde op pensioenstelling.
De raad keurt eenparig goed.
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