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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)
Rudy Van Onckelen (verontschuldigd)
Bart Breugelmans
Marc Van Leemput
Jan Van der Heyden
Luc Blommaerts
Jos Mertens
Ine Bosschaerts
Cynthia Govers
Koen Lauriks
Sylvain Box
Karel Van Elshocht
Thomas Aerts
Daphne Reinehr
Bart Seldeslachts
Kris Wils
Leentje Valgaerts
Stanny Tuyteleers
Gerda Lambrecht
Mark De Cleene

Begin om 20.00 uur - eind om 21u30 uur.

BESLUITVORMING – OPENBARE ZITTING
Politieraad: verslag politieraad 18 juni 2014 – goedkeuring.
Beslissing politieraad: het verslag van 18 juni 2014 wordt met éénparigheid van stemmen
goedgekeurd.
Personeel: functie van twee inspecteurs - vacantverklaring
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder de artikelen 108 en 128;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van
de politiediensten (Mammoetbesluit), in het bijzonder de artikelen VI.II.8 - 35 en XII.VI.1-8;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 september 2001, houdende het minimaal effectief van het
operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
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Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 tot uitvoering van artikel 235,eerste lid, van de wet
van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de
mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
Gelet op de Ministeriële omzendbrief GPI 15 en GPI 15 bis betreffende de toepassing van de
mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale
verantwoordelijke overheden in de politiezones;
Gelet op het politieraadsbesluit van 22 december 2001, van 14 maart 2002, 08 mei 2002, 15 maart
2007, 28 februari 2008 en 19 februari 2009, houdende goedkeuring van de personeelsformatie, het
organigram en het personeelsbehoeftenplan;
Overwegende dat twee inspecteurs de opleiding van hoofdinspecteur aanvatten en het korps zullen
verlaten;
Overwegende dat de korpschef de vervanging noodzakelijk acht om de goede werking van het korps te
verzekeren;
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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)

BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
De functie van twee inspecteurs vacant te verklaren.
Artikel 2
Er wordt een wervingsreserve voorzien die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit tot de datum van
de tweede navolgende mobiliteitscyclus.
Artikel 3
Deze vacature wordt meegedeeld aan de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer.
Artikel 4
De korpschef wordt belast met de praktische organisatie van deze selectie.
De selectiecommissie bestaat uit de korpschef, de coördinator, het diensthoofd of vervangers.
1.3

Overheidsopdrachten: aankoop, levering en installatie van geografisch informatiesysteem (GIS)
alsook opleiding van de gebruikers voor de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en lastenboek en vaststelling gunningsprocedure
Gelet op de artikelen 234 en 236 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
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opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Gelet op artikel 33 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het ontwerp van lastenboek;
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To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)

Overwegende dat de aankoop, levering en installatie van een geografisch informatiesysteem (GIS) zal
toelaten een ruimtelijke situering, analyse en het beheer van gegevens aangaande vastgestelde feiten
en een gedetailleerde invoer van schetsen van de verkeerstechnische situatie mogelijk zal maken.
Overwegende dat de levering post 1: software met betrekking tot de verkeersveiligheid geraamd wordt
op € 20.000,00 inclusief BTW;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 33002/744-51 van de
buitengewone dienst van de begroting 2014, waarop € 24.232,74 beschikbaar is;
Overwegende dat de levering post 2: software met betrekking op de criminaliteitsanalyse geraamd wordt
op € 10.000,00 inclusief BTW;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/742-53 van de
buitengewone dienst van de begroting 2015;
Overwegende dat de levering post 3 : opleiding geraamd wordt op € 10.000,00 inclusief BTW;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/123-17 van de
gewone dienst van de begroting 2015;
Overwegende dat de levering post 4 : onderhoudscontract geraamd wordt op € 8.000,00 inclusief BTW
per jaar;
Overwegende dat deze uitgaven kunnen aangerekend worden op artikelnummer 330/123-13 van de
gewone dienst van de begroting 2015;
BESLUIT met éénparigheid van stemmen:
Artikel 1
Het lastenboek tot aankoop, levering en installatie van een geografisch informatiesysteem (GIS) alsook
opleiding van de gebruikers voor een geraamd bedrag van € 48.000,00 (btw in) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund door toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
mits raadpleging van minstens drie kandidaat leveranciers.
Artikel 3
De uitgave van post 1: software met betrekking op de verkeersveiligheid aan te rekenen op
artikelnummer 33002/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2014
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De uitgave van post 2: software met betrekking op de criminaliteitsanalyse aan te rekenen op
artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de begroting 2015
De uitgave van post 3: opleiding aan te rekenen op artikelnummer 330/123-17 van de gewone dienst
van de begroting 2015
De uitgave van post 4: onderhoudscontract aan te rekenen op artikelnummer 330/123-13 van de
gewone dienst van de begroting 2015

To-do-lijst (wie – wat – tegen wanneer)

Artikel 4
Dit besluit wordt overeenkomstig artikel 85 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een
geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, door middel van een overzichtslijst
verzonden aan de provinciegouverneur.
De voorzitter vraagt de toehoorders het lokaal te verlaten om over te kunnen gaan naar de geheime zitting.
2
BESLUITVORMING – GESLOTEN ZITTING
Er werd 1 agendapunt behandeld in de geheime zitting. Gezien er persoonlijke gegevens opgenomen zijn in dit agendapunt, wordt dit niet gepubliceerd.
Het publiek mag de vergadering opnieuw vervoegen.
3
Toelichting halfjaarlijks verslag
Powerpointpresentatie door Werner Van Hoeck.
Politieraadslid Kris Wils merkt op dat het aantal snelheidscontroles in april veel hoger ligt dan in de
andere maanden.
Commissaris Werner Van Hoeck licht toe dat dit gerelateerd is aan de BIVV-campagnes. De PZ HEKLA
probeert aan alle nationale acties deel te nemen.
Politieraadslid Kris Wils vraagt ook of er een bepaald systeem gehanteerd wordt voor de
snelheidscontroles. Hoe worden deze verdeeld per gemeente? Wat is de verdeelsleutel?
Commissaris Werner Van Hoeck stelt dat er een beeldvorming wordt gemaakt aan de hand van
wegenwerken, vaste flitspalen, analyse verkeersongevallen, vragen besturen en burgers,… .
4
Varia
Volgend overleg
10/12 om 20.00 uur (raadscommissie)
17/12 om 20.00 uur

Ann De Mulder
directiesecretaresse
waarnemend secretaris
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