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Beknopte lijst besluiten 

 
           
POLITIERAAD  
 
10 NOVEMBER 2020 

 
OPENBARE ZITTING 
 

ADMINISTRATIEF 

 
1. Verhindering van een politieraadslid – aanstelling van een tijdelijke vervanger.  

▪ Raadslid Yoshi Gordijn is tijdelijk verhindert als gemeenteraadslid en politieraadslid. 
▪ De raad wordt verzocht om haar vervangster, mevr. Els Vossen, tijdelijk aan te 

stellen.  
▪ Mevr. Vossen legt de eed af in handen van de voorzitter en wordt hiermee tijdelijk 

aangesteld als politieraadslid.  
  

2. Notulen van de vergadering van de politieraad van 8 september 2020. 
▪ De raad keurt de notulen van de vergadering van 8 september 2020 eenparig goed.  
 

3. Besluit van de gouverneur dd. 17 september 2020, houdende de goedkeuring 
van de jaarrekening 2019. 
▪ De raad neemt kennis.  

 
4. Intentieverklaring politiefusie Noordwest-Limburg. 

▪ Uitstel van dit agendapunt tot een volgende vergadering.  
 

FINANCIEEL 

5. Goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1-2020 in gewone en 
buitengewone dienst.  
▪ De bijzondere rekenplichtige geeft een toelichting bij de begrotingswijziging 1-2020.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.   

 
6. Goedkeuring van de begroting voor het dienstjaar 2021. 

▪ De bijzondere rekenplichtige geeft een toelichting bij de begroting 2021.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.   
▪ De begrotingsbesluit is te raadplegen in de hoofdzetel van de politiezone Kempenland, 

Hechtelsesteenweg nr. 1 te Leopoldsburg, na afspraak. 
 

PERSONEEL 

7. Operationeel personeel. Vacantverklaring van een functie van hoofdinspecteur 
in het afhandelingsbureel, via een volgende mobiliteitsronde.  
▪ Een hoofdinspecteur maakt mobiliteit naar de diensten van de Algemene Inspectie.  
▪ Na interne herschikking wordt een functie van hoofdinspecteur binnen het 

afhandelingsbureel vacant verklaard.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  

 
8. Operationeel personeel. Vacantverklaring van een functie van een inspecteur 

via een volgende mobiliteitsronde.  
▪ Een inspecteur uit de interventiedienst gaat met pensioen in 2021.  
▪ Om tijdig in zijn vervanging te voorzien, wordt de functie van inspecteur binnen de 

interventiedienst vacant verklaard.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  

 

LOGISTIEK 
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9. Aankoop van een snelheidsmeter via een raamcontract van de Federale Politie. 
Gunning van de opdracht. 

▪ De bestaande snelheidsmeter is aan vervanging toe.  
▪ Hiertoe wordt beroep gedaan op een raamovereenkomst dat de Federale Politie sloot op 

basis van het bestek met nummer Procurement 2016 R3 228 met de ondernemer 

SECUROAD NV, Nijverheidslaan 31 te 8540 Deerlijk. 
▪ De uitgave voor de opdracht “Aankoop snelheidsmeter” wordt geraamd op € 49.586,78 

excl. btw of € 60.000,00 incl. 21% btw. 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  

 
10. Aankoop van een anoniem voertuig. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze.  

▪ Het anoniem voertuig voor de snelheidsmetingen wordt vervangen.  
▪ De adviseur logistiek heeft een bestek opgesteld. 
▪ De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 16.528,93 excl. btw of € 20.000,00 

incl. 21% btw. 
▪ Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  

 
11. Leasing van een anoniem hybride voertuig. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze.   
▪ Een anoniem voertuig van de steundienst wordt vervangen door een hybride voertuig.  
▪ De adviseur logistiek heeft een bestek opgesteld. 
▪ De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 33.057,85 excl. btw of € 40.000,00 

incl. 21% btw. 
▪ Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure 

zonder voorafgaande bekendmaking. 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  

 
12. Gezamenlijk initiatief politiezones : Goedkeuring occasionele gezamenlijke 

opdracht voor de aankoop van ICT-materiaal voor virtuele voorleidingen. 
Bekrachtiging van het besluit van het politiecollege van 12 oktober 2020.  

▪ In het kader van Project/Sectie M, dat onder meer focust op de snelle aanpak van 
criminaliteit, is de lokale politie samen met het parket Limburg, afdeling Hasselt op zoek 
naar een beveiligde videoverbinding tussen de 2 voorgenoemden. Dit voor de virtuele 
voorleiding van de verdachte bij de parketmagistraat terwijl de verdachte in kwestie zich 
op dat moment in een politiecommissariaat bevindt.  

▪ PZ LRH organiseert hiertoe, samen met 6 andere politiezones, een gezamenlijke aankoop 
van het nodige ICT materiaal.  

▪ Een bestek werd opgesteld en voor onze zone is de kostprijs geraamd op 12.600 euro, 
BTW incl.  

▪ Het parket is voorstander dat de Limburgse politiezones via eenzelfde systeem werken. 
▪ Vandaar dat de aankoop best via één leverancier loopt.  Bijkomend voordeel is dat indien 

er zich problemen zouden voordoen er ook maar één aanspreekpunt is om deze op te 
lossen. 

▪ Het politiecollege heeft, bij hoogdringendheid, op 12 oktober 2020 goedkeuring gegeven 
aan de deelname door de PZ Kempenland.  

▪ De gunning van deze aankoop zal later plaatsvinden.  

▪ De raad wordt verzocht om het besluit van het college van 12 oktober 2020 te 
bekrachtigen.  

▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
 

GESLOTEN ZITTING 
 

PERSONEEL 

13. Korpschef – hernieuwing van het mandaat. Kennisname resultaat 
evaluatiecommissie. Formuleren van een gemotiveerd advies.    


