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Onderwerp: Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 15 maart 2023

Dossierbeheerder(s) : Hoofdcommissaris Reiner Smets Tel: 034440003

Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA heeft vergaderd over de hierna vermelde
agenda op woensdag 15 maart 2023 te 2650 Edegem.

Besproken agendapunten tijdens de openbare zittine

l. Politieraadscommissie 7 december 2022 en politieraad 14 december 2022 - ontwerpverslagen -

goedkeuring;
De verslagen van de politieraadscommissie van 7 december 2022 en politieraad van 14 december

2022 worden goedgekeurd.

2. Overheidsopdrachten: aankoop van twee motorfietsen BMW voor de dienst Verkeer van de
politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;

De aankoop van twee motorfietsen, type BMW R1250RT, inclusief alle toebehoren en ombouw,

voorzien van het Battenburgpatroon, voor de dienst Verkeer van de politiezone HEKLA wordt

goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de
Federale Politie met het nummer BMW, betreffende de aankoop en levering van politionele en

anonieme voertuigen, geldig tot 30 november 2025. Daarbij werd de firma BMW Befgium

Luxembourg, Lodderstraat 16 te 2880 Bornem als leverancier aangewezen.

De geraamde uitgave van  55. 000 (ind. BTWj is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-51 van

de buitengewone dienst van de begroting 2023.

3. Overheidsopdrachten: aankoop van één politievoertuig - type combi voor de dienst Zonale

Permanentie en Interventie (ZPI) van de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling
gunningswijze;

De aankoop van één gestreept politievoertuig, type Mercedes Vito Tourer L2, inclusief alle

toebehoren en ombouw, voorzien van het Battenburgpatroon, voor de dienst Zonale Permanentje en

Interventie IZPI) van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te
maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het nummer 2021 R3 026, Mercedes,

betreffende de aankoop en levering van politie en anonieme voertuigen, geldig tot 30 november

2025. Daarbij werd de firma Mercedes-Bem Belgium Luxembourg, Tollaan 68 te 1200 Brussel als

leverancier aangewezen.
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De ombouw van het voertuig wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze uitgave is aan te rekenen

op artikelnummer 330/743-52 van de begroting 2023.
De totale geroomde uitgave van  95. 000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-
52 van de buitengewone dienst van de begroting 2023.

4. Overheidsopdrachten: aankoop van één anoniem politievoertuig voor de dienst HEKLA
ondersteuningsteam (HOT) van de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling

gunningswijze;

De aankoop van één anoniem politievoertuig, type BMW, inclusief alle toebehoren en ombouw, voor
de dienst HEKLA Ondersteuningsteam (HOT) van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal

gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2021 R3 021, BMW, betreffende de aankoop en levering van politionele en anonieme
voertuigen, geldig tot 30 november 2025. Daarbij werd de firma BMW Beigium Luxembourg,
Lodderstraat 16 te 2880 Bornem als leverancier aangewezen.

De ombouw van het voertuig wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van

de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze uitgave is aan te rekenen
op artikelnummer 330/743-52 van de begroting 2023.
De totale geraamde uitgave van  43. 000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 330/743-
52 van de buitengewone dienst van de begroting 2023.

5. Overheidsopdrachten: aankoop van een anoniem politievoertuig - type Ford Tourneo - voor de
dienst Verkeer van de politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
De aankoop van één anoniem politievoertuig, type Ford Tourneo Grand Connect, inclusief alle
toebehoren en ombouw, voor de dienst verkeer van de politiezone HEKLA wordt goedgekeurd en zal

gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst van de Federale Politie met het
nummer 2021 R3 024, Garage Neyt, betreffende de aankoop en levering van politie en anonieme

voertuigen, geldig tot 30 november 2025. Daarbij werd de firma Garage Neyt, Gentsesteenweg 39 te
9.160 Lokeren als firma aangewezen.

De ombouw van het voertuig wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze uitgave is aan te rekenen

op artikelnummer 33006/744-51 van de buitengewone dienst van de begroting 2023.
De totale geraamde uitgave van  55. 000 (ind. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer
33006/744-51, van de buitengewone dienst van de begroting 2023.

6. Overheidsopdrachten: aankoop van één mobiele flitsradar voor de dienst Verkeer van de
politiezone HEKLA - goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze;
De aankoop van één mobiele flitsradar, voor de dienst verkeer van de politiezone HEKLA wordt
goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de raamovereenkomst met het
nummer CSMRTIOH20, gegund aan Smartville op 08/01/2021. Hierbij treedt Cipal op als
aankoopcentrale.

De geraamde uitgave van   60. 000 (incl. BTW) is aan te rekenen op artikelnummer 33006/744-51,
van de buitengewone dienst van de begroting 2023.
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7. Overheidsopdrachten: aansluiting raamcontract AWV MDM/18K03 - Lidar as a service;

De potitieraad van de politiezone HEKLA verklaart zich akkoord om beroep te doen op het
raamcontract AWV MDM/18K03 voorde operationele huur van een digitale onbemande
verkeerscamera: de semi-vaste LIDAR-snelheidscamera gegund aan de firma Securoad n. v.

8. Overheidsopdrachten: intentieverklaring - raamcontract voor de verwerving en exploitatie van
een multifunctioneel Cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve
incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving;
De politieraad van de politiezone HEKLA verklaart zich akkoord met de intentieverklaring van het
raamcontract CSMRTIOH20 - gegund aan Smartville voor de realisatie van smart city projecten via
de raamovereenkomst De verwerving en exploitatie van een multifunctioneel ctoud platform voor
de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte
handhaving.

9. Overheidsopdrachten: levering van brandstof voertuigen via magneetkaarten voor de politiezone
HEKLA - goedkeuring raming, vaststelling gunningswijze, goedkeuring lastenboek;

De levering van brandstof voor voertuigen via magneetkaarten wordt goedgekeurd en zal gegund
worden door gebruik te maken van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
bekendmaking. De jaarlijkse uitgave wordt geraamd op   76. 000 (incl. BTW) en is aan te rekenen op
artikelnummer 330/127-03 van de gewone dienst vanaf de begroting 20231. e. m. 2026.

10. Overheidsopdrachten: aankoop van 60 laptops - goedkeuring raming en vaststelling
gunningswijze;

De aankoop van 60 laptops wordt goedgekeurd en zal gegund worden door gebruik te maken van de
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Deze opdracht werd gegund aan
de firma Lebon IT Services die de beste voorwaarden bood volgens de criteria gesteld in het
lastenboek 0/LOG 2021/006. In het bestek zit de herhaling van deze opdracht vervat voor een
periode van 3 jaar met een willekeurig aantal laptops. De uitgave wordt geraamd op  78.000 (incl.
BTW) en is aan te rekenen op artikelnummer 330/742-53 van de buitengewone dienst van de
begroting 2023.

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting
Zeven agendapunten.

Reiner Smets

Vervangend korpschef

Koen Metsu

burgemeester-voorzitter
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