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Bekendmaking van de besluiten 

 
           

POLITIERAAD  
 
18 mei 2021 

 

 

OPENBARE ZITTING 
 

ADMINISTRATIEF 

 

1. Kennisname van het ontslag van een tijdelijk aangesteld politieraadslid en heropname 

van het mandaat van politieraadslid door de titularis.  
▪ Raadslid Yoshi Gordijn is om reden van moederschapsverlof en bevallingsrust in de politieraad van 

11 oktober 2020 tijdelijk vervangen door mevr. Els Vossen.  
▪ Mevr. Gordijn heeft op 1 april 2021 ter kennis gebracht dat zij haar mandaat van politieraadslid 

terug wenst op te nemen vanaf mei 2021.  
▪ Het raadslid neemt thans terug haar plaats in.  

 

2. Notulen van de vergadering van de politieraad van 11 februari 2021. 
▪ De notulen van de vergadering van de raad van 11 februari 2021 worden eenparig goedgekeurd. 

 
3. Politiefusie – stand van zaken.  

▪ De voorzitter geeft een stand van zaken.  

 

FINANCIËN 

 
4. Rekening van de politiezone Kempenland voor het dienstjaar 2021. 

▪ De bijzondere rekenplichtige, Roel Caels, geeft een toelichting bij de rekening van de politiezone 

voor het dienstjaar 2020. 
▪ De raad wordt keurt de jaarrekening, de begrotingsrekening 2020 en het syntheseverslag 

eenparig goed. 
 

PERSONEEL 

 

5. Vacantverklaring van een functie van inspecteur via een volgende mobiliteitsronde.  

▪ Door interne verschuiving komt er in de dienst operaties een functie van inspecteur vacant.  
▪ De raad keurt eenparig een vacantverklaring via de volgende mobiliteitsronde goed.   

 
6. COVID – 19: impact op de werking van de politiezone Kempenland.  

▪ De korpschef geeft een mondeling toelichting m.b.t. de impact van COVID-19 op de werking van 

de politiezone Kempenland. Agendapunt uitgesteld tot een volgende vergadering.  
 

LOGISTIEK 

 

7. Camerabewaking hoofdgebouw. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.   
▪ De politiezone wil het hoofdgebouw voorzien van een camerabewaking voor alle publiek 

toegankelijke ruimten in het gebouw.  

▪ De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 18.181,82 excl. btw of € 22.000,00 incl. 21% 
btw. 

▪ De raad geeft eenparig goedkeuring om deze opdracht te gunnen bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en aan de lastvoorwaarden. 
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8. Goedkeuring van de gunning voor de aankoop van smartphones bestemd voor de 

toepassing FOCUS via een federaal raamcontract.  
▪ De toepassing FOCUS is een applicatie voor de smartphone die de operationele personeelsleden 

toelaat om mobile office en de bijhorende databanken toe te passen en te raadplegen via de 
smartphone onderweg.  

▪ De politiezone wil hiervoor voor elk operationeel personeelslid en enkele calog leden (o.m. de 

coördinator slachtofferbejegening) een smartphone aankopen.  
▪ Deze aankoop kan gebeuren via een raamovereenkomst die BOSA-DGFAP sloot op basis van het 

bestek met nummer FORCMS-GSM-112 met de ondernemer VANDENABEELE M. NV, Kortrijkstraat 
174 te 8770 Ingelmunster. 

▪ De uitgave voor de opdracht “Aankoop smartphones Focus” wordt geraamd op € 16.528,93 excl. 
btw of € 20.000,00 incl. 21% btw. 

▪ De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen 

aan VANDENABEELE M. NV, Kortrijkstraat 174 te 8770 Ingelmunster tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 8.030,62 excl. btw of € 9.717,05 incl. 21% btw; 

▪ Hierbij treedt BOSA-DGFAP op als aankoopcentrale voor Politie Kempenland bij de gunning van de 
opdracht. 

▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.   

 
9. Goedkeuring van de gunning voor het leveren en plaatsen van een opklapbaar 

klapscherm type Road Safety Arrow via een federaal raamcontract. 
▪ De politiezone wenst een opklapbaar scherm te plaatsen op een bestaande combi. Dit scherm laat 

toe om boodschappen, pijlen, verkeersborden enz., digitaal te tonen aan o.m. weggebruikers, 
toeschouwers, e.a.  

▪ Deze leveringen kunnen gebeuren via een raamovereenkomst die Federale Politie sloot op basis 

van het bestek met nummer Procurement 2016 R3 010 met de ondernemer TERBERG SPECIALS 
BELGIUM NV, Oosterring 23 te 3600 Genk. 

▪ De uitgave voor de opdracht “Leveren en plaatsen van een opklapbaar klapscherm type Road 
Safety Arrow” wordt geraamd op € 9.917,36 excl. btw of € 12.000,00 incl. 21% btw. 

▪ De ontwerper stelt voor om, rekening houdende met het voorgaande, deze opdracht te gunnen 

aan TERBERG SPECIALS BELGIUM NV, Oosterring 23 te 3600 Genk tegen het nagerekende 
offertebedrag van € 9.800,00 excl. btw of € 11.858,00 incl. 21% btw. 

▪ De Federale Politie treedt op als aankoopcentrale voor Politie Kempenland bij de gunning van de 
opdracht. 

▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.  

 
10. Energiedossier. Goedkeuring deelname in de gecoördineerde aankoop groene 

elektriciteit en aardgas vanaf 01-01-2022, uitgevoerd door het Vlaams Energie Bedrijf 
VEB.  

▪ De politiezone Kempenland heeft bij besluiten van het politiecollege van 22 augustus 2017, de 
volgende contracten voor energie afgesloten: 

o Aardgas: met leverancier Lampiris uit Luik 

o Elektriciteit: met leverancier Aspiravi Energy uit Genk 
▪ Beide contracten kwamen tot stand na deelname aan een groepsaankoop en via een 

raamcontract, uitgaande van de firma Infrax cvba (thans Fluvius) dat optrad als aankoopcentrale.   
▪ Beide contracten lopen nog tot einde 2021. 

▪ Via de provincie Limburg wordt voorgesteld om, als voorbereiding op het afsluiten van nieuwe 

contracten, aan te sluiten bij het Vlaams Energie Bedrijf – VEB.  
▪ VEB is een niet commercieel overheidsbedrijf dat zal optreden als aankoopcentrale 

▪ Het politiecollege heeft op 13 april 2021 principiële goedkeuring gegeven.  
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring aan de deelname in dit dossier.  

 
11. ICT. Vernieuwing storage private cloud. Goedkeuring lastvoorwaarden en 

gunningswijze.  

▪ De Lokale politie Kempenland beschikt vandaag over een platform van virtuele servers binnen de 
verschillende netwerkomgevingen en toepassingen.  

▪ De huidige Private Cloud omgeving is gebouwd op basis van de drie componenten: servers – 
storage – back-up.  
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▪ De servers en storage in al deze omgevingen worden binnenkort 5 jaar oud. Op korte termijn is 

vooral het storage platform niet langer voldoende performant om te anticiperen op de 
toekomstige noden.  

▪ Met deze vernieuwing wil de Lokale Politie Kempenland het shared storage platform vervangen 
door een nieuwe oplossing zodat er geanticipeerd kan worden op toekomstige evoluties. 

▪ De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 57.851,24 excl. btw of € 70.000,00 incl. 21% 

btw. 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring om de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en aan de lastvoorwaarden. 
 

12. Aankoop mobiele ANPR. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
▪ De politiezone wenst over te gaan tot de aankoop van een mobiel ANPR (automatische 

nummerplaatherkenning) systeem. 

▪ Dit systeem bestaat uit drie camera’s die in een voertuig worden ingebouwd samen met de nodige 
soft- en hardware.  

▪ In het kader van de opdracht “Levering van een mobiele ANPR” werd een bestek met nr. 
RC2021/010 opgesteld door de Dienst Logistiek. 

▪ De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 37.190,08 excl. btw of € 45.000,00 incl. 21% 

btw. 
▪ De raad geeft eenparig de goedkeuring om de opdracht te gunnen bij wijze van de 

onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking en aan de lastvoorwaarden. 
 

13. Dossier aankoop voormalig ING-gebouw en bovenliggend appartement. Ontbinding 
van de aankoop. 

▪ De politieraad heeft op 16 juni 2020 goedkeuring gegeven aan de principebeslissing tot aankoop 

van onroerend goed gelegen te Leopoldsburg, Stationsstraat 56, met als bestemming de 
huisvesting van de wijkpolitie van Leopoldsburg. 

▪ Beide delen van het gebouw (gelijkvloers en eerste verdiep), kadastraal gekend als volgt: eerste 
afdeling, Sie A nr. 890A, werden te koop aangeboden via het immokantoor Savemak. 

▪ Op 25 september 2020 werd hiertoe een onderhandse verkoopovereenkomst afgesloten tussen de 

eigenaar en de politiezone Kempenland, vertegenwoordigd door de burgemeester-voorzitter van 
de politieraad.  

▪ De verkoopprijs werd als volgt vastgelegd: 99.000 euro voor het winkelpand op het 
benedenverdiep en 183.000 euro voor het appartement op het eerste verdiep, met als totaalprijs 

€282.000,00.  

▪ In afwachting van de ondertekening van de notariële akte, diende zich, vanuit de gemeente, een 
voor de wijkpolitie zeer interessante nieuwe opportuniteit aan. De zuidwestelijke vleugel van het 

gemeentehuis zou verlaten worden door het Huis van het Kind en deze ruimte, samen met enkele 
nabijgelegen loketten en een bovenliggende zolderruimte komen ter beschikking.  

▪ Een wijkkantoor in of in de onmiddellijke nabijheid van de gemeentelijke administratie biedt grote 
voordelen. In de stad Peer is dit reeds enkele jaren van toepassing en in de toekomst zal dit 

mogelijks ook in Hechtel-Eksel en thans ook in Leopoldsburg kunnen bewerkstelligd worden.  

▪ Om op het aanbod in te gaan, dient de onderhandse verkoopovereenkomst te worden ontbonden. 
De eigenaar heeft zich informeel akkoord verklaard. De politiezone betaalt een in de 

verkoopovereenkomst opgenomen boetebedrag van 10%, zijnde €28.200,00 en de reeds door de 
eigenaar gemaakte kosten, zijnde de makelaarskost van €7.255,16 (BTW incl.), de notariskosten 

voor het opstellen van de geplande verkoopakte en mogelijks enkele andere kleinere gemaakte 

kosten.  
▪ Er werd tussen beide partijen een dadingovereenkomst ter ontbinding van de verkoop opgesteld, 

met hierin opgenomen de exacte afspraken en bedragen.  
▪ De raad geeft met 17 stemmen voor en twee onthoudingen de goedkeuring aan de ontbinding 

van de onderhandse verkoopovereenkomst en aan het sluiten van de dadingovereenkomst.   
 

14. Dossier wijkkantoor Leopoldsburg. Principiële goedkeuring van de huisvesting van de 

wijkpolitie van Leopoldsburg in een vleugel van het gemeentehuis van Leopoldsburg.  
 

▪ Gelet op de in agendapunt 13 vermelde intentie van de politiezone om de wijkpolitie van 
Leopoldsburg te huisvesten in een vleugel van het nieuwe gemeentehuis (NAC). 
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▪ Hiertoe zal de politiezone Kempenland een huurovereenkomst afsluiten met de gemeente 

Leopoldsburg en dit over een langere termijn van 20 jaar of meer. De huurprijs wordt geraamd op 
€1.500 per maand, all inclusief, en wordt voorzien in de politiebegroting.  

▪ Een gedetailleerde omschrijving van de beschikbare lokalen en verdere modaliteiten zal worden 
opgenomen in de huurovereenkomst. 

▪ Enkele verbouwingswerken dienen te worden uitgevoerd voor de inrichting van het wijkkantoor, 

hetgeen deel zal uitmaken van verdere dossiers. De kosten voor deze verbouwingen worden 
maximaal geraamd op €190.000,00 en vallen ten laste van de politiezone Kempenland. Bij het 

(vroegtijdig) verlaten van het NAC door de wijkpolitie, zal er een verrekening gebeuren van een 
eventuele restwaarde ten laste of ten bate van de politiezone.  

▪ De raad werd verzocht om principieel goedkeuring te geven aan de huisvesting van de wijkpolitie 
in het gemeentehuis van Leopoldsburg.   

▪ De raad keurt goed met 17 stemmen voor en twee onthoudingen.  

 
GESLOTEN ZITTING 

 
 

PERSONEEL 

 
15. Operationeel personeel. Intrekking van een pensionering. 

 
▪ De raad geeft eenparig goedkeuring.   

 
 

 


