Vergadering van de politieraad op woensdag 24 juni 2015
De vergadering wordt geopend om 20:00 uur
Aanwezig:

Maurice Webers - burgemeester-voorzitter
Fons Verwimp, Dirk De Vis vanaf punt 06 - burgemeesters
Ronald Carmans, Katia Di Lernia, Guido Feyen, Arne Mortier, Jessica
Pauwels, Walter Peelmans, Nancy Sanen, Bert Schoofs, Guido Steurs, Ömer
Ünlü vanaf punt 06, Eric Vangeel, Jan Vanhamel, Paula Van Sweevelt,
Leonie Vanhoudt, Abdulkadir Yilmaz vanaf punt 06 - raadsleden
Bertie Hamaekers - korpschef
Daniel Carlucci - secretaris

Verontschuldigd:

Borejko Liesbeth, Diepvens Maurice, Eens Karolien, Naegels Peter raadsleden

De vergadering is openbaar.
De voorzitter verwelkomt de leden, opent de vergadering en geeft de verontschuldigingen door.
Raadslid Schoofs wenst op de politieraad een bepaalde problematiek aan te halen zonder onmiddellijk
de aandacht van de media te willen opzoeken. Hij wijst in dit verband naar problemen in de
Bloemenwijk. Volgens het raadslid is er een lokaal drugprobleem omdat er externe drugdealers
regelmatig in de buurt komen dealen. De beschikbare informatie is door inwoners overgemaakt aan de
politie. De bedoelde criminelen moeten volgens het raadslid uit deze buurt blijven. Hij vraagt aan de
politie en het stadsbestuur om dit probleem dringend aan te pakken. De voorzitter geeft aan dat het
belangrijk is dat een buurt zich naar de verschillende doelgroepen toe verdraagzaam kan opstellen en
dat criminele feiten zeker niet kunnen getolereerd worden. De politie zal in dat geval optreden.
Raadslid Schoof benadrukt dat hij geen doelgroepen (vb. jongeren) went te viseren. Het probleem in
de Bloemenwijk is volgens hem een criminaliteitsprobleem en geen samenlevingsprobleem.
01.

Kennisgeving goedkeuring van de gemeentelijke dotaties 2015 door de gouverneur.

DE POLITIERAAD,
De voorzitter geeft aan dat de politiezone ondertussen de goedkeuring door de gouverneur van de
beslissingen van de drie gemeenten heeft ontvangen.
Neemt kennis dat de gouverneur in het kader van het specifiek administratief toezicht bij besluit van
29 mei 2015 en 11 juni 2015 de gemeentelijke dotatie van Beringen, Tessenderlo en Ham voor de
politiebegroting van het dienstjaar 2015 heeft goedgekeurd.
02.

P.V. van kasnazicht van het 1e kwartaal 2015.

DE POLITIERAAD,
Neemt kennis, overeenkomstig artikel 131 van de nieuwe gemeentewet, van het proces-verbaal van
e
kasnazicht van het 1 kwartaal 2015.
Het te verantwoorden en het verantwoorde vermogen bedraagt 3.135.742,29 euro.
03.

Rekening dienstjaar 2014.

DE POLITIERAAD,
Op vraag van de voorzitter geeft de bijzondere rekenplichtige toelichting bij de jaarrekening. De
bijzondere rekenplichtige geeft aan dat de jaarrekening eerder een klassiek beeld weergeeft, zonder
bijzondere elementen. Behoudens, evenwel, de storting van 1.465.375 EUR naar een pensioenfonds.
In het kader van de pensioenproblematiek werd door de politieraad in 2014 beslist om een extern
pensioenfonds op te richten waarin reserves worden opgebouwd om de toekomstige stijging van
patronale pensioenbijdragen af te vlakken. Dit pensioenfonds werd in eerste instantie opgebouwd met
de verzamelde reserves in het kader van de discussie rond de uitbetaling van de Copernicuspremie.
Voorlopig wijzen alle recente uitspraken erop dat de politiezones geen extra Copernicuspremie dienen
uit te betalen. Een definitief oordeel is er evenwel nog niet. Het is ook niet duidelijk wanneer deze er
zal zijn. De opbouw van een pensioenfonds moet worden opgenomen in de personeelsuitgaven.

Vandaar dat deze een stijging kende. Los van dit pensioenfonds zien we immers een daling in de
personeelsuitgaven. De niet indexering en de besparingsoperatie kennen op dit vlak hun impact. De
bijzonder rekenplichtige overloopt vervolgens de verschillende realisatiegraden. Bij de buitengewone
dienst wijst hij op de lage realisatiegraad van 61,6%. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat een
aantal projecten net niet in 2014 konden worden gerealiseerd, maar wel in 2015 en anderzijds met het
feit dat een aantal projecten goedkoper waren dan voorzien. Ook wordt er steeds een bepaalde
reserve voorzien voor mogelijke herstellingen die nu evenwel niet moest worden aangesproken. Dit
alles leidt tot een duidelijk beter dan verwachte uitslag van de gewone dienst. Namelijk: 681.233,11
EUR in plaats van 202.819,59 EUR. De resultaten doet de bijzondere rekenplichtige en de
begrotingscommissie
besluiten
dat
de
financiële
toestand
van
de
politiezone
Beringen/Ham/Tessenderlo gezond is en dat de ingrijpende maatregelen die de politiezone in de
eigen werking heeft genomen en ook de strikte begrotingsdiscipline hun vruchten afwerpen. De
bijzondere rekenplichtige verwijst hierbij naar het huidig overschot van de rekening, de stand van het
reservefonds (ongeveer 2.800.000 EUR) en de oprichting van het pensioenfonds.
Raadslid Vanhamel wil weten of het zinvol is om voor buitengewone uitgaven leningen op te nemen
en het reservefonds te gebruiken om verantwoorde beleggingen aan te gaan. De bijzondere
rekenplichtige beaamt dat de interesten op leningen laag liggen, maar wijst er ook op dat de
verwachte interesten op mogelijke beleggingen ook zeer laag zijn. Daartegenover zouden wel veel
kosten staan. De politiezone kiest er dan ook voor om de uitgaven te financieren met eigen middelen.
De voorzitter wijst erop dat de nodige voorzichtigheid noodzakelijk blijft. De pensioenen vormen
immers een kost die zich met zekerheid aandient. Ook de discussie rond de Copernicuspremie is nog
niet helemaal beslecht. In de toekomst ontstaat evenwel wel extra beleidsruimte. De bijzondere
rekenplichtige wijst er verder op dat de stijging van de gemeentelijke bijdrage in 2015 al is kunnen
worden beperkt. Volgens de voorzitter kan de situatie dan ook duidelijk als positief bestempeld
worden.
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op het Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de
boekhouding van de politiezone;
Gelet op het Koninklijk besluit van 25 april 2004 tot wijziging van het Koninklijk besluit van 5
september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
Gelet op het Koninklijk besluit van 24 januari 2006 betreffende de wijziging van het Koninklijk besluit
van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de politiezone;
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie van 12 juni 2015;
DE POLITIERAAD,
neemt kennis van de jaarrekening 2014 en keurt deze jaarrekening unaniem goed.
De uitslag van de jaarrekening is als volgt:
BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2014
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)

12.885.028,14

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

12.203.795,03

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

681.233,11

Over te dragen vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

43.850,30

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

725.083,41

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

432.042,35

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

429.225,63

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

2.816,72

Over te dragen vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

118.291,27

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

121.107,99

BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Vaste activa

5.948.754,44

Vlottende activa

3.916.617,69

Totaal van de activa

9.865.372,13

Eigen vermogen

5.776.729,70

Voorzieningen

0,00

Schulden

4.088.642,43

Totaal van de passiva

9.865.372,13

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2014
Nadelig exploitatieresultaat

- 464.025,51

Batig uitzonderlijk resultaat

674.383,22

Batig resultaat van het dienstjaar

210.357,71

04.

Beslissing van het bevoegde orgaan lokaal bestuur om beroep te doen op de
Vlaamse Gemeenschap als aankoopcentrale voor de opdracht "Het
Gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de
Vlaamse en lokale/provinciale overheden" (Telecommunicatiecontracten 2011).

DE POLITIERAAD,
Op vraag van de voorzitter geeft de politiesecretaris toelichting bij dit punt. De politiesecretaris geeft
aan dat de politiezone reeds eerder in het kader van het raamcontract is overgestapt met de mobile
telefonie naar de firma Mobistar. Vandaag is duidelijk dat de politiezone ook aangaande de vaste
telefonie een zinvolle overstap kan maken. Hiervoor is evenwel eerst een investering van 2.250 EUR
exclusief BTW nodig voor de aanleg van de benodigde lijnen naar het hoofdcommissariaat. Op basis
het huidige telefoonverkeer zou de politiezone deze investering -gezien de besparing op de
maandelijkse kosten- op 6 maanden terugverdienen. Het is dan ook zinvol om met de vaste telefonie
een overstap te maken.
Gelet op de wetgeving op de overheidsopdrachten, inzonderheid op de artikelen 2,4° en 15 van de
wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten;
Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot gunning via een
beperkte offerteaanvraag van de overheidsopdracht waarvan het voorwerp bestaat uit “Het aanbieden
van een breed gamma van telecommunicatiediensten, bestaande uit vaste spraaktelefonie en
marketingnummers, mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie, en de levering van
hardware voor mobiele telefonie en datacommunicatie (GSM, Smartphone, PDA)”, verdeeld over
volgende 2 percelen:
- Perceel 1: Dienstverlening voor vaste spraaktelefonie en marketingnummers;
- Perceel 2: Dienstverlening mobiele spraaktelefonie en mobiele datacommunicatie,
en levering van GSM /Smartphone /PDA Hardware toestellen;
Gelet op het in uitvoering van deze beslissing door de ICT-manager goedgekeurde bestek nr. eIB/2010-02, inzonderheid waar het stelt:
punt I.1: ”De opdracht wordt gegund door de Vlaamse Gemeenschap die hierbij optreedt als
aankoopcentrale zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De volgende
entiteiten zal de mogelijkheid worden geboden om diensten af te nemen van de geplaatste opdracht:
de lokale (en provinciale) besturen zoals omschreven in artikel 4 van het decreet van 26 maart 2004
betreffende de openbaarheid van bestuur
punt I.9: “Het Bestuur (vertegenwoordigd door de ICT manager van de Vlaamse overheid) oefent de
overkoepelende leiding van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van de opdracht uit, terwijl

een Klant (dit is een administratieve entiteit die een dienst bestelt en betaalt) enkel de leiding van en
het toezicht op de uitvoering van een door die Klant geplaatste concrete deelbestelling uitoefent. In dit
Bestek wordt duidelijk aangegeven wie (Bestuur of Klant) welke beslissing kan nemen“.
punt II. 3: “De Dienstverlener heeft geen exclusief recht op het leveren van de Diensten. Dit betekent
o.a. dat voor wat betreft een locatie die (gebouw dat) door het Bestuur of een Klant in gebruik wordt
genomen na de Transitie, het Bestuur/de Klant de mogelijkheid heeft om een beroep te doen op (een)
alternatieve operator(en)”.
Dit betekent tevens dat de verschillende Klanten, evenwel met inachtneming van de bepalingen zoals
vastgelegd in punt II. 33 (en in het bijzonder de naleving van een opzegperiode van drie (3)
maanden), er kunnen voor opteren bepaalde Diensten niet of niet meer af te nemen indien ze van
mening zijn dat ze dit zelf of via een andere dienstverlener voor een betere prijs/kwaliteit-verhouding
kunnen krijgen. Dienovereenkomstig geeft het Bestuur geen enkele garantie wat betreft volume, noch
qua trafiek, noch qua aantal abonnementen”.
Punt II.33, 1° en 2° alinea: “Aangezien, in overeenstemming met punt II.3, binnen deze opdracht geen
exclusiviteit wordt verleend aan de Dienstverlener, kan elke Klant tijdens de volledige duur van de
opdracht, op elk ogenblik en onder de voorwaarden van dit punt zonder kosten en zonder reden,
ervoor opteren om alle of bepaalde Diensten niet meer af te nemen. In afwijking van de vorige alinea,
zal de Klant die de afname stopzet van een Dienst waarvoor door de Dienstverlener een fysieke
installatie op de klantenlocatie werd gerealiseerd, niettemin verplicht zijn tot het betalen van de
maandelijkse prijs gedurende een totale periode van (maximum) 24 maanden te rekenen vanaf de
eerste ingebruikname; en dit als vergoeding voor de door de Dienstverlener gemaakte kosten voor de
fysieke installatie.
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 waarbij voornoemde opdracht
gegund wordt als volgt:
- Perceel 1 aan Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3;
- Perceel 2 aan Mobistar nv, met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Bourgetlaan 3;
Overwegende dat de voornoemde opdracht van de Vlaamse Gemeenschap “ Het gemeenschappelijk
telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de Vlaamse en lokale/provinciale
overheden” (telecommunicatiecontracten 2011) een aankoopcentrale is in de zin van artikelen 2,4° en
15 van de wet van 15 juni 2006;
Overwegende dat de politiezone van deze mogelijkheid gebruik kan maken waardoor zij/het krachtens
artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 is vrijgesteld van de verplichting om zelf een
gunningsprocedure te organiseren;
Overwegende dat het aangewezen is dat de politiezone gebruik maakt van de aankoopcentrale: de in
de aankoopcentrale voorziene telecommunicatiediensten voldoen aan de behoefte van het bestuur;
Overwegende dat de politiezone de keuze heeft beroep doen op perceel 1 en/of 2 van voornoemde
opdracht;
Overwegende dat de politiezone zelf geen gunningsprocedure moet voeren wat een besparing
betekent aan tijd en geld;
Overwegende dat de Vlaamse overheid over know-how of technische expertise beschikt inzake
telecommunicatiecontracten;
Overwegende dat de uitvoering van de opdracht gestart is op 21 juli 2011 en een looptijd heeft van 7
jaar. Behoudens opzeg na 5 jaar (clausule waarvan de aanbestedende overheid gebruik kan maken)
eindigt de overeenkomst op 20 juli 2018;
Overwegende dat uit een simulatie blijkt dat de kosten voor vaste telefonie met ongeveer 43% dalen
ten opzichte van de huidige tarieven bij Proximus;
Overwegende dat om vaste telefonie te kunnen afnemen bij Mobistar een investering van €2.250,00
exclusief BTW nodig is voor aanleg van de lijnen (PRA30) naar het hoofdcommissariaat;
Overwegende dat gezien de besparing op de maandelijkse kosten de installatiekost op 6 maanden
terug verdiend is;
Overwegende dat voor de antennes Ham en Tessenderlo gewerkt wordt via carrier-select waarbij
kosten voor huur van de lijnen en terbeschikkingstelling van inbelreeksen verschuldigd blijven aan
Proximus waardoor daar enkel bespaard wordt op gesprekskosten;
Overwegende dat de minimumduur van de overeenkomst 24 maanden bedraagt maar nadien op elk
ogenblik opgezegd kan worden;
Overwegende dat de nodige budgetten beschikbaar zijn.
Besluit, unaniem:

Artikel 1.- De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo doet beroep op de aankoopcentrale van de
Vlaamse Gemeenschap voor afname van telecommunicatiediensten aangeboden via perceel 1:
Dienstverlening vaste telefonie en marketingnummers.
Artikel 2.- De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het
bijzonder bestek met nr. e-IB/2010-02.
Artikel 3.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 4.- De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in artikel 330/123-11
(telefoonkosten) van de gewone dienst.
Artikel 5.- De installatiekosten aan te rekenen op artikel 330/124-06 (prestaties van derden technisch) van de gewone dienst 2015.
Artikel 6.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.
05.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Gedeeltelijke
herinrichting van de omgeving van het hoofdcommissariaat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

DE POLITIERAAD,
De politiesecretaris legt uit dat het de bedoeling is om een opdracht uit te schrijven voor de
gedeeltelijke herinrichting van de omgeving van het hoofdcommissariaat. Het gaat hier in hoofdzaak
om de aanwezige beplanting. Bedoeling is om deze onderhoudsvriendelijker te maken. De nodige
ingrepen werden overlegd met technische dienst van de stad Beringen.
Raadlsid Schoof wil weten welke dienst juist de Steundienst is en of dit een invloed heeft op de keuze
van overheidsopdracht. Ook in de punten 7 en 8 op de agenda komt deze benaming immers terug. De
politiesecretaris geeft aan dat de Steundienst de eigen interne dienst logistiek en onderhoud betreft en
dat de keuze voor type overheidopdracht afhankelijk is van de concrete situatie per dossier.
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 3;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Gedeeltelijke herinrichting van de omgeving van het
hoofdcommissariaat” een bestek met nr. 2015/011-cje werd opgesteld door de Steundienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €10.000,00 excl. btw of
€12.100,00 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel
330/725-60 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 2.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/011-cje en de raming voor de
opdracht “Gedeeltelijke herinrichting van de omgeving van het hoofdcommissariaat”, opgesteld door
de Steundienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 10.000,00 excl. btw of € 12.100,00 incl. 21% btw.

Artikel 3.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/725-60
van de buitengewone dienst.
Artikel 4.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 5.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.
06.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Levering van
vaste en mobiele zender-ontvangers en toebehoren via open raamovereenkomst NV
A.S.T.R.I.D. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

DE POLITIERAAD,
De politiesecretaris legt uit dat de huidige vaste radioposten aan vervanging toe zijn. Hiervoor wenst
de politiezone gebruik te maken van het opengestelde raamovereenkomst.
Raadslid De Lernia wenst in het kader van het gebruik van technologie een extra vraag te stellen. Ze
wil immers weten of het klopt dat de mobile camera al een tijd niet operationeel is. De voorzitter wijst
het raadslid er op dat vragen normaal op voorhand dienen ingediend te worden. Vervolgens wordt kort
toelichting geven bij de lopende afspraken met de firma. Het is immers zo dat de mobile camera niet
voldoende betrouwbaar is en dat hierdoor de operationele inzet in het gedrag is gekomen. De camera
functioneert dan ook niet naar behoren. Deze situatie is meermaals aangekaart bij de firma. Hierop
werd een vervangtoestel ter beschikking gesteld. Aangezien dit echter ook niet de nodige oplossing
geeft, wordt samen met de firma gezocht naar een aanvaardbare definitieve oplossing. De situatie is
met andere woorden gekend en krijgt een oplossing.
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 2;
Overwegende dat voor de levering van draagbare zender-ontvangers en toebehoren door de NV
A.S.T.R.I.D een open raamovereenkomst afgesloten werd op basis van een bestek met nr. CD-MPOO-40;
Overwegende dat die overeenkomst loopt van 28 februari 2014 tot 29 februari 2016;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 30.684,00 excl. btw of
€ 37.127,64 incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen door afname bij een leverancier die
gegund werd binnen het kader van bovengenoemde raamovereenkomst;
Overwegende dat het bestuur bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet
beschikte over de exact benodigde hoeveelheden;
Overwegende dat A.S.T.R.I.D. NV bij de gunning en uitvoering van de opdracht optreedt als
aankoopcentrale voor veiligheiddiensten vernoemd in een limitatieve lijst, waaronder de
politiediensten;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel
330/744-51 van de buitengewone dienst;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Over te gaan tot aankoop 20 mobiele zender-ontvangers - 16 in voertuigversie en 4 in
vaste-post-versie - en toebehoren via open raamovereenkomst van A.S.T.I.D. NV op basis van het
bestek met nr. CD-MP-OO-40. De raming bedraagt € 30.684,00 excl. btw of € 37.127,64 incl. 21%
btw.
Artikel 2.- In toepassing van artikel 2, 4° van de wet van 15 juni 2006 betreffende de
overheidsopdrachten, zal A.S.T.R.I.D. NV optreden als aankoopcentrale in die zin dat ze leveringen of

diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of
aanbestedende entiteiten, meer bepaald veiligheidsdiensten vernoemd in een limitatieve lijst,
waaronder de politiediensten.
Artikel 3.- De bestelling zal geplaatst worden bij de leverancier die, op grond van een onderzoek van
het aanbod gevolgd door een gemotiveerd verslag, de meest geschikte apparatuur voor de gunstigste
prijs aanbiedt;
Artikel 4.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/744-51
van de buitengewone dienst.
Artikel 5.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 6.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.
07.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Uitbreiding
Mobile Office - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

DE POLITIERAAD,
In het kader van technologie geeft de voorzitter aan dat het ook de bedoeling is om het systeem van
de computer in de voertuigen uit te breiden. Het gaat om de plaatsing van het systeem in twee nieuwe
combi’s en in het nieuwe voertuig voor de gebiedsgebonden werking.
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 3°
b (aanvullende leveringen voor gedeeltelijke vernieuwing/uitbreiding);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 3;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Uitbreiding Mobile Office” een bestek met nr.
2015/024-cje werd opgesteld door de Steundienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €11.669,27 excl. btw of
€14.119,82 incl. 21% btw;
Overwegende dat de exploitatiekosten voor de jaren 2 tot 5 geraamd worden op €3.600,00 excl. btw
of €4.356,00 incl. 21% BTW (totaal voor 4 jaar);
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat deze opdracht een uitbreiding is op een opdracht die gegund werd in 2014, die zeer
specifiek is en op maat ontworpen werd door Lebon-IT;
Overwegende dat de uitbreiding door een andere firma laten uitvoeren onevenredige technische
moeilijkheden bij gebruik en onderhoud met zich mee brengt;
Overwegende dat tussen de levering van de hardware en de voltooiing van de opdracht meerdere
maanden kunnen verlopen en de leverancier daarop geen invloed kan op uitoefenen omdat dat in
handen van derden ligt;
Overwegende dat het daarom verantwoord is na levering van de hardware over te gaan tot verificatie
en betaling van de tot dan geleverde goederen;
Overwegende dat voor de werking van de eindapparatuur 3 mobiele data-abonnementen noodzakelijk
zijn;
Overwegende dat voor de werking van de eindapparatuur 3 virtuele PC's moeten geconfigureerd
worden als ISLP-pc;
Overwegende dat de levering van ISLP-software niet in de opdracht begrepen is omdat daar
kaderovereenkomsten van bestaan;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel
330/742-53 van de buitengewone dienst;
Overwegende dat met betrekking tot de exploitatiekosten de nodige kredieten zullen worden voorzien
in de budgetten van 2016 en volgende, op artikel 330/123-13 van de gewone uitgaven;

BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 2.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/024-cje en de raming voor de
opdracht “Uitbreiding Mobile Office”, opgesteld door de Steundienst. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. De raming van de investeringkost bedraagt €11.669,27 excl. btw of
€14.119,82 incl. 21% btw.
Artikel 3.- De uitgave voor het gedeelte investering van deze opdracht is voorzien in het budget van
2015, op artikel 330/742-53 van de buitengewone dienst.
Artikel 4.- De betaling van de levering zal in 2 schijven gebeuren, een eerste na levering van de
hardware, een tweede na voltooiing van de opdracht;
Artikel 5.- Voor de werking van de eindapparatuur 3 data-abonnementen aan te gaan van 5Gb aan 17
euro per maand, per abonnement, bij Mobistar, binnen het kader van het raamcontract van de
Vlaamse Overheid;
Artikel 6.- Voor de installatie van de virtuele PC’s de nodige software te bestellen bij de begunstigden
van de kaderovereenkomsten DGS/DSA 2014 R3 158 (Intersystems, software Caché, eenheidsprijs €
105,00 excl BTW), DGS/DSA 2011 R3 181 (Impakt NV, Kasperki antivirus, eenheidsprijs € 3,80excl
BTW) en FORCMS-SOFT-072 (Fujitsu, Micorosoft Office Pro, eenheidsprijs € 346,04 excl BTW).
Artikel 7.- De betaling van in artikel 6 genoemde software zal gebeuren met krediet ingeschreven in
het budget van 2015, op artikel 330/123-13 van de gewone uitgaven;
Artikel 8.- De exploitatiekosten, zijnde de kosten voor support en licenties, geraamd op € 3.600,00
excl. btw of 4.356,00 incl. 21 % BTW (totaal voor 4 jaar), aan te rekenen op artikel 330/123-13,
gewone uitgaven van de desbetreffende dienstjaren;
Artikel 9.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 10.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.

08.

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Het ter
beschikking stellen van WIFI in het hoofdcommissariaat - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze.

DE POLITIERAAD,
Op vraag van de voorzitter geeft de politiesecretaris technisch toelichting bij dit punt. Bedoeling is om
binnen het gebouw Wifi-verbinding mogelijk te maken. Vandaag is dit nog niet het geval. De
verbinding met het internet gebeuren vandaag immers via aparte vaste computers. Op een beveiligde
manier wensen we nu draadloos internet ter beschikking te stellen. Op deze wijze beschikt het
crisiscentrum over de mogelijkheid om vlot via het internet met meerder toestellen contacten te leggen
met externe systemen die in het kader van een crisis raadpleegbaar moeten zijn. Ook het systeem
van mobile office zal, wanneer het intern gebruikt wordt, op een goedkopere wijze kunnen werken via
het internet. Verder zullen de systemen binnen de voertuigen vlotter updates kunnen krijgen;
aangezien dit dan draadloos kan. De politiezone kiest ervoor om te werken met een systeem van Wifi
als een dienstverlening. Op deze wijze zorgt de aangestelde firma steeds voor de nodige beveiliging
en aanpassingen van het systeem.
Raadslid Schoofs wil weten of het hier om een bekende firma gaat. De politiesecretaris legt uit dat
voor de overheidsopdracht zeker bekende firma’s zullen inschrijven met de nodige ervaring op het
vlak van Wifi als een dienstverlening.

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 26, § 1, 1°
a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden);
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke
sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 105;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen,
inzonderheid artikel 5, § 4;
Overwegende dat de aanleg van een WIFI installatie in het hoofdkantoor in volgende aspecten een
meerwaarde biedt:
- onze Mobile Office toestellen zullen in ons gebouw niet meer via het 3G abonnement moeten
werken, deze toestellen kunnen dan ook als extra werkstations worden ingezet zonder meerkost;
- in het nieuwe project IT-mobile kan er via WIFI een verbinding gemaakt worden tussen de pc’s in
de voertuigen en de servers om de data in de voertuigen up-to-date te houden;
- in het kader van het crisiscomité zal er voor iedereen een toegang kunnen gegeven worden tot het
internet wat de communicatie bevordert;
- externe lesgevers kunnen gemakkelijk via internet aan hun documentatie;
Overwegende dat het daarom wenselijk is om over te gaan tot de aanleg van een WIFI installatie in
het hoofdkantoor;
Overwegende dat het beheer en onderhoud van de installatie dient te gebeuren door de firma tegen
een maandelijkse vergoeding;
Overwegende dat de looptijd van de beoogde overeenkomst 60 maanden bedraagt;
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Het ter beschikking stellen van WIFI in het
hoofdcommissariaat” een bestek met nr. 2015/013-van werd opgesteld door de Steundienst;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op €7.645,12 excl. btw of €9.250,60
incl. 21% btw;
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2015, op artikel
330/123-13 en 330/742-53 van de buitengewone dienst en gewone dienst en in het budget van de
volgende jaren;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 2.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/013-van en de raming voor de
opdracht “Het ter beschikking stellen van WIFI in het hoofdcommissariaat”, opgesteld door de
Steundienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€7.645,12 excl. btw of €9.250,60 incl. 21% btw.
Artikel 3.- De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 60 maanden.
Artikel 4.- De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2015, op artikel 330/123-13 en
330/742-53 van de buitengewone dienst en gewone dienst en in het budget van de volgende jaren.
Artikel 5.- Het politiecollege opdracht te geven tot uitvoering van dit besluit.
Artikel 6.- Afschrift van dit besluit bij de betalingsbevelen te voegen.
09.

Samenwerkingsovereenkomst met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout voor de
ontwikkeling van een nieuwe website.

DE POLITIERAAD,
De
politiesecretaris
geeft
toelichting
bij
het
dossier
dat
hij
samen
met
de
communicatieverantwoordelijke mee opvolgt. De politiezone wenste in de toekomst de eigen website
te vernieuwen om een betere en actievere externe communicatie te kunnen realiseren. Momenteel

doet zich echter op korte termijn een bijzondere opportuniteit voor aangezien de politiezone GeelLaakdal-Meerhout de eigen website wenst te vernieuwen. Beide korpschefs hebben hierop de
mogelijkheid onderzocht om dit eventueel gezamenlijk te doen om zo de eigen kosten te kunnen
drukken. Op deze wijze kan onze politiezone een kwaliteitsvolle en interactieve website bekomen
tegen een goedkopere prijs. Verder kan er beroep gedaan worden op de voorbereidingen en de
communicatieonderzoeken die de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout in dit kader reeds heeft
uitgevoerd. Deze politiezone zou dan ook de leidende rol opnemen in een eventuele samenaankoop.
Het voorstel bestaat erin om een samenwerkingsovereenkomst met de politiezone Geel-LaakdalMeerhout af te sluiten en een correcte kostenverdeling af te spreken voor de overheidsopdracht die
moet leiden tot een nieuwe website voor de politiezone. Onze politiezone zou op deze wijze tegen een
goedkopere prijs de eigen website kunnen verbeteren en moderniseren.
Gelet op de wet op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Overwegende dat het basisprincipe van samenaankopen er in ligt dat één bestuur de leiding neemt en
dat er gepoogd wordt om door de samenwerking een hoger rendement te krijgen dan via een
afzonderlijke procedure;
Overwegende dat de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo haar website wenst te moderniseren en
aan te passen aan de actuele en de te verwachten noden;
Overwegende dat zich hierbij een opportuniteit voordoet in de vorm van een samenwerking met de
politiezone Geel-Laakdal-Meerhout die hun eigen website willen updaten;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1. – De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo kan met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
een samenwerkingsovereenkomst aangaan voor de ontwikkeling van een nieuwe website
overeenkomstig onderstaand raamkader;
Artikel 2. – Het politiecollege staat in voor de uitvoering van dit besluit;
Artikel 3. – De samenwerkingsovereenkomst moet voldoen aan volgende bepalingen:
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
voor de ontwikkeling van een nieuwe website
Tussen:
1. De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo, Mijnschoolstraat 84 te 3580
vertegenwoordigd door de voorzitter van het politiecollege en de korpschef,

Beringen,

en
2. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, Stelenseweg 92 te 2440 Geel, vertegenwoordigd door
de voorzitter van het politiecollege en de korpschef,
WORDT OVEREENGEKOMEN EN AANVAARD HETGEEN VOLGT:
Artikel 1

Inleidend artikel

Beide politiezones sluiten deze samenwerkingsovereenkomst af voor de gemeenschappelijke
ontwikkeling van een nieuwe website voor de eigen politiezone. Deze nieuwe website zal qua lay-out,
inhoud en de meeste modules grotendeels identiek zijn. Dit vormt het gemeenschappelijk gedeelte
van de opdracht. Enkele modules zullen verschillen per politiezone en ontwikkeld worden op vraag
van de desbetreffende politiezone. Dit worden de individuele modules genoemd.

Artikel 2

Leidend bestuur en beoordeling kandidaten

Er wordt een onderhandelingsprocedure gevoerd waarbij de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
optreedt als opdrachtencentrale.
Bij de onderhandelingen zullen vertegenwoordigers van beide politiezones betrokken zijn voor het
beoordelen van de kandidaten. Beide zones houden zich aan de voorwaarden zoals deze vastgelegd
werden in het bestek.
Artikel 3

Verdeling van de kosten

De opdracht behelst zowel gemeenschappelijke als individuele onderdelen. Het gemeenschappelijke
onderdeel omvat de basisstructuur, de lay-out van de website en de ontwikkeling van de
gemeenschappelijke functionaliteiten inzake beheer, toegang en raadpleging van de website. De
modules die verder door beide politiezones worden gewenst, vallen onder het gemeenschappelijk deel
van de opdracht. Daarnaast bestaan er individuele modules die slechts voor één van de politiezones
moeten worden ontwikkeld.
De kostenverdeling voor het gemeenschappelijke onderdeel en de gemeenschappelijke modules van
de website bedraagt 55% op 45% waarbij de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo 55% van de
kosten op zich neemt omdat de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout meer voorbereidend werk voor zijn
rekening neemt (voorbereidende studies, opmaak bestek, inschakelen communicatie-expert, opmaak
productfiches,…) en optreedt als leidend bestuur in het kader van de samenaankoop.
De kosten voor de individuele modules worden individueel gedragen door de betrokken politiezone.
Artikel 4

Gemeenschappelijk versus individuele modules

De keuze aan te ontwikkelen modules in het kader van deze opdracht zal door beide politiezones
worden vastgelegd na het indienen van de definitieve prijsoffertes. Hierdoor wordt duidelijk welke
modules behoren tot het gemeenschappelijke gedeelte van de opdracht en welke modules individueel
worden aangerekend per politiezone.
Artikel 5

Facturatie

De leverancier van de website factureert de kostprijs van het gemeenschappelijke onderdeel en van
de individuele modules rechtstreeks aan de betrokken politiezone in overeenkomst met de bepalingen
rond de verdeling van de kosten.
Artikel 6

Nazorg

Bij tekorten of defecten aan het gemeenschappelijke onderdeel en de gemeenschappelijke modules
van de website zal het de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zijn die, als leidend bestuur en voor
haar rekening, de nodige acties onderneemt naar de leverancier toe.
Bij tekorten aan individuele modules zal het de betrokken politiezone zelf zijn die, voor haar rekening,
actie onderneemt. De voorwaarden van het onderhandeld bestek blijven echter wel van toepassing.
Artikel 7

Hosting

In geval er gezamenlijk voor geopteerd wordt om de nieuwe website te hosten via een server vanuit
de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zal deze politiezone deze hosting voor een periode van
minimaal vijf jaar mogelijk maken voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo zonder dat hier een
tegenprestatie tegenover staat.
Artikel 8

Cashbacksysteem

De mogelijke leverancier zal gevraagd worden een cashbacksysteem voor te stellen. In het geval dat
andere politiezones, na de lancering van nieuwe website, het ontwikkelde gemeenschappelijke
websjabloon bij de leverancier wensen aan te kopen, zal dit cashbacksysteem in werking treden. De

politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout hebben zo een
terugverdieneffect op de ontwikkelde website.
Hierbij zullen de politiezones Beringen/Ham/Tessenderlo en de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout de
ontvangen cashback onderling verdelen volgens de verhouding 50% op 50%.
Opgemaakt te Beringen op 24 juni 2015, in twee exemplaren, waarvan iedere partij erkent een
ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
Voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo,
korpschef

burgemeester, voorzitter

Bertie Hamaekers

Maurice Webers

Voor de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout,
korpschef

burgemeester, voorzitter

Dirk Van Aerschot

Vera Celis

10.

Goedkeuring lastenboek voor het ontwikkelen van een nieuwe website in het kader
van de samenaankoop met de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet op de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten;
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;
Overwegende dat het basisprincipe van samenaankopen er in ligt dat één bestuur de leiding neemt en
dat er gepoogd wordt om door de samenwerking een hoger rendement te krijgen dan via een
afzonderlijke procedure;
Overwegende dat de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo haar website wenst te moderniseren en
aan te passen aan de actuele en de te verwachten noden;
Overwegende dat zich hierbij een opportuniteit voordoet in de vorm van een samenwerking met de
politiezone Geel-Laakdal-Meerhout die hun eigen website willen updaten;
Overwegende dat de politiezone heden de samenwerkingsovereenkomst goedkeurde met de
politiezone Geel-Laakdal-Meerhout voor de ontwikkeling van een nieuwe website;
Overwegende dat de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout als opdrachtencentrale optreedt voor de
samenaankoop van een nieuwe website voor de politiezones Geel-Laakdal-Meerhout en
Beringen/Ham/Tessenderlo;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1.- Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder
bekendmaking.
Artikel 2.- De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout treedt als opdrachtencentrale op voor de beoogde
samenaankoop.
Artikel 3.- Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2015/002 en de raming voor de
opdracht “ontwikkeling en implementatie website politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, in
samenwerking met politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo”, opgesteld door de politiezone Geel-

Laakdal-Meerhout. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt
20.000 EUR (incl. 21% btw).
Artikel 4.- De kostenverdeling
samenwerkingsovereenkomst.
11.

voor

deze

opdracht

zal

gebeuren

conform

de

Jaarverslag 2014.

DE POLITIERAAD,
De korpschef geeft aan de hand van een presentatie toelichting bij het jaarverslag.
Raadslid Di Lernia wil weten of de politiezone naast de mobile camera nog ANPR-toestellen heeft. De
korpschef geeft aan dat de politiezone momenteel één toestel heeft waarvan samen met de firma
gezocht wordt naar een oplossing voor de huidige problemen.
Op de vraag van raadslid Di Lernia bevestigt de korpschef dat er meer wordt gecontroleerd op drugs
in het verkeer. Dit verklaart mee de stijging van de vaststellingen.
Raadslid Schoofs wil weten of er nog vragen van burgers geweest zijn in het kader van een oprichting
van een BIN. De korpschef geeft aan dat de politiezone geen bijkomende vragen meer heeft gehad.
Hij benadrukt dat de politie voorstander is van BIN’s als deze van onderuit worden opgestart en op
een wettelijk correcte manier worden toegepast. Zo mogen burgers zich niet in de plaats stellen van
de politie. Extra waakzaamheid kan echter zeker bijdragen tot de aanpak van het probleem van
woninginbraken. De politie wenst dit dan ook aan te moedigen. De voorzitter geeft aan dat de stad
Beringen voor de oprichting van BIN’s zelfs budget heeft voorzien in de begroting.
Neemt kennis van het jaarverslag 2014 van de politiezone.
12.

Machtiging van het politiecollege inzake het schadegeval d.d. 12.10.2013.

DE POLITIERAAD,
Gelet op de wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
van 7 december 1998, artikel 210;
Gelet op het artikel 270, lid 3 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het arrest van het Hof van Cassatie van 6 november 2001, AR P.00.0444.N;
Gelet op het schadegeval d.d. 12 oktober 2013;
Overwegende dat het doel van de rechtsvordering erin bestaat om de geleden schade te recupereren;
Overwegende dat de omvang van deze schade gelijk is aan de schade door het immobiliseren van
een combi;
Overwegend dat het politiecollege het bevoegde orgaan is om rechtsgedingen namens de politiezone
te voeren, mits daartoe een machtiging werd verleend door de politieraad;
BESLUIT, unaniem:
Artikel 1. – De politieraad machtigt het politiecollege om een rechtsvordering in te stellen naar
aanleiding van schadegeval d.d. 12 oktober 2013.
Artikel 2. – Een afschrift van dit besluit zal overhandigd worden aan de aangestelde advocaat.
Besloten zitting
13.

Toekenning rente naar aanleiding van een arbeidsongeval.

Aangezien er tijdens deze zitting geen opmerkingen werden gemaakt over het verslag van de vorige
vergadering d.d. 24 maart 2015 wordt het aanzien als zijnde unaniem goedgekeurd.
De vergadering wordt gesloten om 20:59 uur.

De secretaris

De voorzitter

