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Beknopte lijst besluiten 

 
           

POLITIERAAD  
 
09 februari 2021 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 

ADMINISTRATIEF 

1. Kennisname van het ontslag van een politieraadslid.  

Raadslid Franky Geypen heeft zijn ontslag gegeven als politieraadslid.  

De raad neemt hiervan akte.  
 

2. Eedaflegging en aanstelling van een politieraadslid.  
Dhr. Gilbert Hulsmans wordt aangesteld als politieraadslid.  

Hij legt de eed af in handen van de voorzitter.  
 

3. Notulen van de vergadering van de politieraad van 10 november 2020. 

De raad keurt de notulen van de vergadering van 10 november 2020 eenparig goed.  
 

4. Kennisgeving besluit van de gouverneur dd. 19 november 2020 betreffende de 
goedkeuring van de begrotingswijziging 2020-1 in gewone en buitengewone 

dienst. 

De raad neemt kennis.  
 

5. Kennisgeving besluit van de gouverneur dd. 26 november 2020 betreffende de 
goedkeuring van de politiebegroting voor het dienstjaar 2021.  

De raad neemt kennis.  

 
6. Stemgewicht van de leden van de politieraad.  

▪ In het politiecollege beschikt elke burgemeester over een aantal stemmen naar 
evenredigheid van de minimum politiedotatie die zijn  gemeente  in de 

meergemeentezone inbrengt. 
▪ In de politieraad volgt de stemmenverdeling bij de stemmingen over de vaststelling van 

de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarrekeningen eveneens hetzelfde principe.  

▪ De verdeling van de stemmen moet worden herzien tijdens de eerste politieraad van elk 
jaar (ministeriële omzendbrief van 12-10-2007 – Min. Binnenlandse Zaken).  

▪ De stemmenverdeling is een afspiegeling van de gemeentelijke dotaties die blijken uit de 
laatste goedgekeurde zonale rekening.   

▪ Voor onze zone wordt deze berekening van de stemmenverdeling gebaseerd op de 

goedgekeurde zonale rekening van 2019. Dit geeft geen wijzigingen t.o.v. de voorgaande 
jaren.  

▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
 

7. Intentieverklaring politiefusie Noordwest-Limburg. 
▪ De 9 burgemeesters van 4 lokale politiezones (Beringen/Ham/Tessenderlo – Lommel – 

Kempenland en HANO) leggen, na gezamenlijk overleg, aan de 3 politieraden/1 

gemeenteraad (ééngemeentezone Lommel), een intentieverklaring voor m.b.t. een 
mogelijkheid tot politiefusie.  

▪ Om deze fusie verder te onderzoeken en vorm te geven worden drie werkgroepen 
opgericht: 

o Werkgroep Financiën 

o Werkgroep Administratie/Logistiek/Operationeel en ondersteunend 
o Werkgroep Communicatie/Cultuur 

▪ Meer details zijn opgenomen in het ontwerp van de intentieverklaring.  
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▪ De raad keurt eenparig goed.   

 
 

PERSONEEL 

8. Vacantverklaring van een functie van inspecteur via een volgende 

aspirantenmobiliteit.  

▪ In de mobiliteitsronde 2020-03 werd een functie van inspecteur in de dienst operaties niet 
ingevuld.  

▪ Hierdoor kan er in de volgende aspirantenmobiliteit een functie vacant verklaard worden. 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.    

 
9. Vacantverklaring van twee functies van inspecteur via een volgende 

mobiliteitsronde.  

▪ Door interne verschuiving komen er in de dienst operaties twee functies van inspecteur 

vacant.  
▪ Deze worden in een volgende mobiliteitsronde gepubliceerd.  

▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.   

10. Vacantverklaring van een functie van hoofdinspecteur in de dienst operaties via 

een volgende mobiliteitsronde.  
▪ Door interne verschuivingen, komt er in de dienst operaties een functie van 

hoofdinspecteur-teamchef vacant.  
▪ Deze wordt in een volgende mobiliteitsronde gepubliceerd.  

▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.   
 

LOGISTIEK 

11. Upgrade van de telefooncentrale. Bekrachtiging van het besluit van het 
politiecollege van 7 december 2020. 

▪ Het politiecollege heeft bij besluit van 7 december 2020 goedkeuring gegeven aan de 
gunning van de opdracht tot upgrade van de telefooncentrale van de politiezone;  

▪ De opdracht werd gegund aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de 

prijs), zijnde ESSEC TELECOM CENTER NV, Schoebroekstraat 48 te 3583 Paal, tegen het 
nagerekende offertebedrag van € 11.167,75 excl. btw of € 13.512,98 incl. 21% btw. 

▪ De betaling gebeurde overeenkomstig de bepalingen voorzien in de offerte en met het 
krediet ingeschreven in het investeringsbudget van 2020, op artikel 33008/744-51. 

▪ De raad bekrachtigt eenparig dit besluit van het college.   

 
12. Renovatie van het wijkkantoor te Leopoldsburg. Kaderovereenkomst tussen de 

politiezone Kempenland en Fluvius Limburg inzake een aanbod voor ondersteuning 
bij de planning en/of implementatie van het lokale energiebeleid. 

 
▪ De politiezone Kempenland recent is overgegaan tot de aankoop van een gebouw, 

bestemd voor de huisvesting van de wijkpolitie te Leopoldsburg en in dit gebouw zullen 

nog noodzakelijke verbouwings- en renovatiewerken worden uitgevoerd. 
▪ In het kader van een duurzaam energiebeleid in de politiezone wordt voorgesteld om een 

kaderovereenkomst af te sluiten tussen de politiezone Kempenland en Fluvius Limburg 
(DNB), genaamd ‘Fluvius Duurzame Gebouwen’. 

▪ Fluvius Limburg doet een aanbod waarbij de klemtoon wordt gelegd op de ondersteuning 

bij de planning en/of implementatie van het lokale energiebeleid, gericht op het streven 
van de politiezone naar een optimale energiebeheersing van het patrimonium.  

▪ Een voorstel van kaderovereenkomst met als referentienummer LEOP-O-RC-20-20-003, 
werd opgemaakt op 03-11-2020. 

▪ De politiezone kan, na ondertekening van de overeenkomst, een verzoek richten aan de 
DNB, om een aanbod te formuleren bij de planning en/of implementatie van het lokale 

energiebeleid, waarbij de politiezone aan de DNB, die aanvaardt en optreedt als 

aankoopcentrale, de opdracht geeft om in haar naam en voor haar rekening de 
energiediensten te organiseren, de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten uit te 

schrijven, te gunnen en toe te wijzen aan (een) kandida(a)t(en), hierna opdrachtnemer(s) 
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genoemd, en toe te zien op de uitvoering van deze energiediensten door de 

opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen van de in de kaderovereenkomst 
beschreven modaliteiten. 

▪ Ingeval het geformuleerde aanbod niet aansluit bij de verwachtingen van de politiezone, 
volstaat het dat deze het aanbod niet aanvaardt opdat deze de realisatie van het project 

autonoom kan afhandelen. 

▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  
 

 
GESLOTEN ZITTING 

 
 

PERSONEEL 

13. Operationeel personeel. Aanvraag van een non-activiteit, voorafgaand aan de 
pensionering (NAVAP). 

 
14. Operationeel personeel. Aanvraag van een non-activiteit, voorafgaand aan de 

pensionering (NAVAP). 

 
15. Operationeel personeel. Goedkeuring van een pensionering. 

 
16. Operationeel personeel. Goedkeuring van de ambtsneerlegging door vrijwillig 

ontslag van een personeelslid. 
 


