POLITIEZONE BERINGEN-HAM-TESSENDERLO
Politieraad van 28 maart 2019
Lijst van de behandelde punten met een beknopte omschrijving.
In uitvoering van artikel 112 van de nieuwe gemeentewet, wordt ter kennis gebracht dat de politieraad
in zitting van 28 maart 2019 volgende beslissingen heeft goedgekeurd. Eenieder kan inzage krijgen in
deze besluiten op het secretariaat van de politiezone, Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen.
Openbare zitting.
01

Mededeling van de verkiezing van de leden van de politieraad in de respectievelijke
gemeenteraden van de zone.
De politieraad neemt kennis van de verkiezing binnen de gemeente Beringen, Ham en Tessenderlo
van de effectieve politieraadsleden en hun opvolgers.
02
Kennisgeving van de onverenigbaarheden voor de installatie van de politieraadsleden.
De voorzitter deelt aan de voorgedragen politieraadsleden de onverenigbaarheden mee die een
installatie in de politieraad zouden verhinderen.
03
Eedaflegging en installatie van de politieraadsleden.
De voorzitter laat de hieronder opgesomde voorgedragen politieraadsleden de eedformule ‘Ik zweer
getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan de Wetten van het Belgisch
Volk’ afleggen waarna ze worden aangesteld in hun ambt van politieraadslid:
-

Bex Mark
De Bruyn Debbie
Feyen Guido
Gaethofs Chris
Gilissen Erik
Kortleven Isabelle
Moonen Liliane
Peelmans Walter
Peys Inne
Poels Hilaire
Schoofs Bert
Tielemans Liliane
Truyers Stijn
Ünlü Ömer
Van Aelst Jozef
Van Braband Siegfried
Vanoverstijns Ann-Sofie
Webers Maurice
Yilmaz Abdulkadir

04
Goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de politieraad.
De politieraad keurt een reglement van interne orde goed dat de werking van de politieraad regelt.
05
Vastleggen van het presentiegeld voor de vergaderingen van de politieraad.
De politieraad bepaalt dat de politieraadsleden een presentiegeld ontvangen als zij deelnemen aan de
vergaderingen van de politieraad. Dit presentiegeld wordt hen toegekend overeenkomstig de regeling
van het huishoudelijk reglement van de politieraad. Het bedrag van het presentiegeld wordt
vastgesteld op 120 EUR verhoogd of verlaagd volgens de geldende regels van de koppeling aan de
spilindex.
06

Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst inzake de berekening van het
presentiegeld met het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie.
De politieraad verzoekt de berekening van de presentiegelden over te laten aan het sociaal
secretariaat van de geïntegreerde politie.

07

Delegatie overheidsopdrachten die betrekking hebben op het dagelijks beheer van de
politiezone, binnen de perken van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven
kredieten.
In uitvoering van artikel 234 van de Nieuwe Gemeentewet wordt, voor de uitgaven die vallen onder de
gewone begroting, de bevoegdheid voor het kiezen van de wijze van gunning en het vastleggen van
de voorwaarden van de overheidsopdrachten overgedragen aan het politiecollege, binnen de perken
van de daartoe op de gewone begroting ingeschreven kredieten.
08

Bevoegdheidsregeling politieraad-politiecollege inzake
aankopen/overheidsopdrachten. Overheidsopdracht van beperkte waarde.
De politieraad is de instantie die de gunningswijze en de voorwaarden vastlegt voor het uitvoeren van
een opdracht dat gefinancierd wordt door middelen uit de buitengewone dienst. De politieraad beslist
nu dat deze opdrachten waarvan de uitgaven niet hoger liggen dan 30.000 EUR, exclusief BTW,
zullen worden gegund bij wijze als overheidsopdracht met beperkte waarde. Het politiecollege bepaalt
de voorwaarden die voor de opdrachten gelden, stelt de procedure in en voert de onderhandelingen;
weliswaar binnen de perken van de beschrijvingen van de goedgekeurde budgetten in de
politiebegroting.
09

Bevoegdheidsregeling politieraad-politiecollege inzake verwijdering uit het
patrimonium van de politiezone van buiten dienst gestelde werkingsmiddelen.
De politiezone beschikt na verloop van tijd over allerlei buiten dienst gestelde pc’s en printers en
toebehoren, alsook over defecte materieel die van generlei waarde meer is voor de politiezone. De
politieraad gaat akkoord dat de buiten dienst gestelde pc’s, printers en toebehoren op een veilige
manier worden verwijderd en dat dit ook gebeurt met de diverse roerende goederen van geringe
waarde die onbruikbaar zijn geworden door een defect. De bedoelde buitengebruikstelling wordt
toevertrouwd aan het politiecollege.
10

Administratieve vereenvoudiging van de benoemings- en aanwervingsprocedure op
het lokale niveau.
Om snel te kunnen inspelen op de verschillende mobiliteitscycli besluit de politieraad om voor de duur
van de huidige legislatuur de bevoegdheid om personeelsleden van het administratief en logistiek
kader (Calog), het kader van agenten van politie, het basiskader en het middenkader te benoemen of
aan te werven, te delegeren aan het politiecollege. Het politiecollege kan de selectieprocedure
evenwel enkel autonoom afronden indien de na de selectieprocedure opgestelde rangorde wordt
gevolgd. Indien men wenst van de opgestelde rangorde af te wijken, moet de benoeming of
aanwerving aan de politieraad worden voorgelegd.
11

Delegatie aan het politiecollege van de bevoegdheid om de voorwaarden na te gaan en
de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen toe te kennen in het kader van de
aanvraag- en toekenningsprocedure.
Het koninklijk besluit van 9 november 2015 voorziet in een aantal bepalingen aangaande het
eindeloopbaanregime voor personeelsleden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie.
De politieraad gaat akkoord om in het kader van het eindeloopbaanregime voor personeelsleden van
het operationeel kader de bevoegdheden die in deze reglementering gedelegeerd kunnen worden
over te hevelen naar het politiecollege.
12
Kennisgeving van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 door de gouverneur.
De politieraad neemt kennis dat de gouverneur in het kader van het specifiek administratief toezicht bij
besluit van 17 januari 2019 de jaarrekening van het dienstjaar 2017 heeft goedgekeurd met
formulering van enkele opmerkingen.
13
Kennisgeving van het P.V. van kasnazicht van het 4e kwartaal 2018.
De politieraad neemt kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van het 4e kwartaal 2018. Het te
verantwoorden en het verantwoorde vermogen bedraagt 4.289.307,59 euro.
14

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking voor levering en
montage van autobanden - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De politieraad keurt de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking goed voor “Levering en
montage van autobanden”. De raming bedraagt € 2.775,00 excl. btw of € 7.557,75 incl. 21% btw.

15

Aankoop van twee ademanalysetoestellen voor de eerstelijnspolitie via
kaderovereenkomst van de federale politie - Goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze.
De politieraad keurt de opdracht goed voor de “Aankoop van 2 ademanalysetoestellen”. De raming
voor het gedeelte "investering" bedraagt €2.890,48 excl. btw of €3.497,48 incl. 21% btw en wordt
gegund bij wijze afname van de raamovereenkomst DSA 2016 R3 223 van de Federale politie. Bij de
opdracht horen ook nog uitgaven voor het onderhoud die dienen voorzien te worden in het budget van
2018 en de volgende jaren. In het budget van 2020 en de volgende jaren dienen verder de nodige
uitgaven voorzien te worden voor het het gedeelte ‘ijking’.
16

Aankoop van 3 politiecombi’s via kaderovereenkomst van de federale politie Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
De politieraad gaat over tot de aankoop van 3 politiecombi’s via kaderovereenkomst 2016 R3 010
D’IETEREN-perceel 37 van de Federale Politie. De raming bedraagt €173.553,72 excl. btw of
€210.000,00 incl. 21% btw.
17
Verkoop van uit dienst genomen politievoertuigen.
De politieraad gaat over tot de verkoop van 3 buiten dienst gestelde voertuigen en een scooter. Het
politiecollege zal uitvoering geven aan dit besluit.
18
Openstelling van één plaatst van inspecteur van interventie via de aspirantenmobiliteit.
De politieraad doet beroep op de mobiliteitscyclus voorbehouden aan de aspiranten-inspecteurs en de
navolgende ambtshalve aanwijzing om over te gaan tot de openstelling van 1 plaats van inspecteur
interventie in de aspirantenmobiliteit van februari 2019. Bij meerdere kandidaten zal aan de hand van
volgende selectiemodaliteiten 1 aspirant-inspecteur aangesteld worden:
- het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven. Deze zijn niet eliminerend;
- het inwinnen van het advies van de selectiecommissie.
19

Openstelling van twee plaatsten van inspecteur van interventie via de klassieke
mobiliteit.
De politieraad gaat over tot de openstelling van 2 plaatsen van inspecteur interventie in de
mobiliteitscyclus 2019-01. Er zal aan de hand van volgende selectiemodaliteiten geselecteerd worden:
- het organiseren van één of meer tests of geschiktheidsproeven. Deze zijn niet eliminerend;
- het inwinnen van het advies van de selectiecommissie.
Geheime zitting
20

Op pensioenstelling naar aanleiding van de uitspraak van de commissie voor
geschiktheid van het personeel van de politiediensten.
De politieraad gaat akkoord met de beslissing van de commissie voor geschiktheid van het personeel
van de politiediensten waarbij een inspecteur van politie op datum van 1 maart 2019 definitief
ongeschikt is verklaard voor de dienst en dat deze datum als ingangsdatum voor zijn pensioen geldt.
21
Aanstelling politiesecretaris.
De politieraad gaat over tot de aanstelling van een secretaris en een waarnemend secretaris voor de
raad. De politieraad stelt verder een vergoeding vast voor de functie van secretaris van de politiezone.

NAMENS DE POLITIERAAD

Carlucci Daniel
secretaris

Vints Thomas
burgemeester-voorzitter

