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Onderwerp: Bekendmaking aan de bevolking - politieraad van 22 april 2020 
  

Dossierbeheerder(s) : Hoofdcommissaris Ivo Vereycken Tel: 03 444 00 03 
 

 

Het politiecollege meldt dat de politieraad van de politiezone HEKLA heeft vergaderd over de hierna vermelde 

agenda op woensdag 22 april 2020 te 2650 Edegem. 

Besproken agendapunten tijdens de openbare zitting 

1. Politieraad HEKLA 12 februari 2020 – ontwerpverslag - goedkeuring; 

Het verslag van de vergadering van de politieraad van 12 februari 2020 werd goedgekeurd. 

2. Schenking van het presentiegeld voor de zitting van de politieraad van 22 april 2020; 

Het gebudgetteerde presentiegeld van de zitting van de politieraad d.d. 22 april 2020 wordt 

éénmalig niet uitbetaald aan de aanwezige politieraadsleden, maar zal geschonken worden aan het 

Fonds COVID-19 van UZA Foundation. In totaal bedraagt de schenking van de presentiegeld € 

2.700,00. De burgemeesters van de vijf HEKLA-gemeenten en de korpschef van politiezone HEKLA 

zullen eveneens € 110,00 per persoon schenken aan het Fonds COVID-19 van UZA Foundation. 

 

3. Overheidsopdrachten: aankoop van een politievoertuig voor de dienst verkeer – goedkeuring 

raming en vaststelling gunningswijze; 

De dienst verkeer van de politiezone HEKLA heeft nood aan nieuw anoniem flitsvoertuig. 

Er wordt voorgesteld om een nieuw voertuig type Caddy met een praktische laadruimte aan te 

kopen. Het nieuwe voertuig zal uitgerust worden met alle politietoebehoren dat een anoniem, 

operationeel voertuig nodig heeft. 

Het voertuig wordt ook voorzien van vaste oplader en een vaste WIFI-kabel, en een gehomologeerd 

frame om het flitstoestel op te zetten bij inbouw in het voertuig. De politieraad keurt de raming en 

de gunningwijze goed. 

 

4. Overheidsopdrachten: aankoop koffieautomaat (type bonenkoffie) en levering 

verbruiksproducten – goedkeuring raming en vaststelling gunningswijze; 

In de refter van het hoofdcommissariaat van de politiezone HEKLA wordt koffie gezet voor het 

personeel en de bezoekers. Het contract met de huidige leverancier loopt af op 14 mei 2020. 

Door het gebruik van een geautomatiseerde koffieautomaat is er geen koffieverlies, is de kwaliteit 

steeds dezelfde en kan er bespaard worden op het verbruik van melk en suiker. Het is efficiënt en 
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gebruiksvriendelijk om een koffieautomaat met bonenkoffie te voorzien. Het is opportuun om voor 

het toestel ook een onderhoudscontract af te sluiten. De politieraad keurt de raming en de 

gunningwijze goed. 

 

5. Goedkeuring nieuwe drempelbedragen overheidsopdrachten PZ HEKLA. 

Voor de gunning van overheidsopdrachten hanteert de politiezone HEKLA specifieke drempelbedragen 

die de uitvoeringsregels van deze overheidsopdrachten bepalen. Deze regels leggen onder andere de 

tekenbevoegdheid van bestelbonnen vast, maar ook de gunningswijzen die voor deze opdrachten 

gebruikt moeten worden. 

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten. 

De aanpassing van de drempelbedragen voor de overheidsopdrachten die door politiezone HEKLA 

uitgevoerd worden, wordt goedgekeurd. 

 

Besproken agendapunten tijdens de gesloten zitting: 

1 agendapunt. 
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