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Politieraad
Besluitenlijst

Zitting van woensdag 26 oktober 2022

De voorzitter van de politieraad, Thomas Vints, heeft het genoegen u de besluiten met een korte omschrijving 
kenbaar te maken van de zitting van de politieraad van woensdag 26 oktober 2022. Deze beslissingen zijn voor 
het publiek raadpleegbaar op het secretariaat van de politiezone, Mijnschoolstraat 84 te Beringen en kunnen 
worden ingezien tot 5 december 2022. Het volstaat hiervoor een afspraak te maken via het nummer 011 27 95 03 
of via PZ.BHT@police.belgium.eu.

Openbaar

Prio

1 Bespreking resultaat intentieverklaring Politiefusie Noordwest-Limburg.
TER KENNIS GENOMEN

Op 1 september beslisten de burgemeesters van de gemeenten Beringen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, 
Leopoldsburg, Lommel, Peer, Pelt en Tessenderlo om de mogelijke fusieplannen voor de eenmaking van hun vier 
betrokken politiezones voorlopig niet verder te zetten. Het voorstel tot de fusie van de politiezone Noordwest-
Limburg wordt zo 'on hold' gezet. 

2 Het voorlopig niet-vacant verklaren van het mandaat van korpschef.
GOEDGEKEURD

Het mandaat van korpschef wordt momenteel niet ingevuld binnen de politiezone. Na het voorlopig 'on hold' zetten 
van de fusiebespreking inzake de mogelijke politiefusie Noordwest-Limburg is de juiste toekomst voor het 
politiekorps op korte termijn nog niet duidelijk. Het politiecollege is in deze context voorstander om voorlopig de 
mandaatfunctie van korpschef nog niet definitief in te vullen.

Financiën

3 Kennisname goedkeuring jaarrekening 2021 door de gouverneur.
TER KENNIS GENOMEN

De gouverneur heeft in het kader van het specifiek administratief toezicht bij besluit van 8 september 2022 de 
jaarrekening van het dienstjaar 2021 goedgekeurd zonder formulering van opmerkingen.

4 Kennisname van proces-verbaal van kasnazicht van het eerste kwartaal 2022.
TER KENNIS GENOMEN

Ten minste eenmaal in de loop van elk van de vier kwartalen van het jaar van het kalenderjaar doet het 
politiecollege of een van de leden die het daartoe aanwijst, verificatie van de kas van de bijzondere rekenplichtige 
en maakt hiervan proces-verbaal op. Het politiecollege legt het proces-verbaal aan de politieraad voor.

Het te verantwoorden en het verantwoorde vermogen bedraagt € 5.229.503,06.

5 Kennisname van proces-verbaal van kasnazicht van het 2e kwartaal 2022.
TER KENNIS GENOMEN

Het politiecollege legt het proces-verbaal aan de politieraad voor. Het te verantwoorden en het verantwoorde 
vermogen bedraagt € 4.884.158,00.
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6 Kennisname van proces-verbaal van kasnazicht van het 3e kwartaal 2022.
TER KENNIS GENOMEN

Het politiecollege legt het proces-verbaal aan de politieraad voor. Het te verantwoorden en het verantwoorde 
vermogen bedraagt € 4.324.872,51.

7 Begrotingswijziging 03 + 04 dienstjaar 2022.
GOEDGEKEURD

De begrotingswijziging 03 + 04 voor het dienstjaar 2022 wordt vastgelegd.

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 van de begrotingswijziging 03-gewone dienst bedraagt € 
1.054,46. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat 2022 van de begrotingswijziging 04-buitengewone dienst 
bedraagt € 569,88. 

8 Begroting dienstjaar 2023.
GOEDGEKEURD

De begroting voor het dienstjaar 2023 wordt vastgelegd.

Het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst bedraagt € 774,46 en het geraamd algemeen 
begrotingsresultaat van de buitengewone dienst bedraagt € 569,88. 

Beheer en Middelen

9 OPENBARE PROCEDURE voor schoonmaak - Raamovereenkomst provincie Limburg - Deelname 
Politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo - Goedkeuring principe.
GOEDGEKEURD

Het huidige contract dagelijks onderhoud verloopt op 31/03/2023. Een nieuwe leverancier van 
schoonmaakdiensten dient derhalve te worden aangesteld. Via PROCLIM kan de politiezone inschrijven op een 
instapklare raamovereenkomst: ”schoonmaak.” Het vierjarig contract loopt van 01/04/2023 t.e.m. 31/03/2027. Dit 
besluit strekt ertoe om principieel akkoord te gaan met de raamovereenkomst.

De initiële raming van deze opdracht bedraagt bij benadering € 91.200,00 per jaar incl. btw en de de uitgave voor 
deze opdracht is voorzien in budget van 2023, op artikel 330/125-06 van de gewone dienst en in het budget van 
de volgende jaren.

10 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER  VOORAFGAANDE BEKENDMAKING voor de 
vernieuwing van het boekhoudpakket - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
GOEDGEKEURD

Het huidige boekhoudpakket Hermes is verouderd en wordt sinds 2021 niet meer ondersteund door de firma Cipal 
Schaubroeck. In afwachting van de ontwikkeling op het vlak van de fusie werd de overstap naar het nieuwe 
boekhoudpakket even uitgesteld. Aangezien de fusiebesprekingen momenteel 'on hold' zijn gezet, is het 
aangewezen om effectief en snel de overstap te maken naar een nieuw boekhoudkundig programma. Om reden 
van verzekerde compatibiliteit en integratie van de gegevens uit het huidige pakket Hermes en het aangekochte 
programma voor notulenbeheer wordt gekozen voor de opvolger Mercurius die de leverancier voorzien heeft 
binnen de Cipal Schaubroeck-omgeving. 

De éénmalige uitgave van € 17.756,34 is voorzien op de buitengewone dienst 2022 op het artikel 330/742-53. 
Vanaf 2023 wordt in een jaarlijks gebruikersrecht van € 17.067,63  binnen de gewone dienst voorzien op 
330/123/13.

11 Toetreding tot de raamovereenkomst voor Waterautomaten met bijhorende verbruiksproducten via de 
aankoopcentrale CREAT - Goedkeuring principe.
GOEDGEKEURD

De lopende overeenkomst voor huur en onderhoud van waterkoelers en levering van drinkbekers eindigt op 31 
januari 2023 en het is wenselijk een nieuwe overeenkomst aan te gaan. Een van de overheidsopdrachten waar de 
politiezone op kan instappen is: “Waterautomaten met bijhorende verbruiksproducten” via CREAT. Deze opdracht 
is ingegaan op 1 juli 2021 en stopt op 30 juni 2026. Deelopdrachten worden steeds gesloten voor een periode van 
vijf jaar en kunnen bijgevolg de einddatum van de basisovereenkomst overschrijden. De periode van vijf jaar zal 
vanaf 1 februari 2023 ingaan. 

De uitgave wordt geraamd op  € 2.947,56 incl. 21% btw op jaarbasis en is voorzien in het budget van 2023, op 
artikel 330/124-12 van de gewone dienst en in het budget van de volgende jaren.
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12 Aankoop van een interventievoertuig van het type combi via een raamovereenkomst van de federale 
politie - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.
GOEDGEKEURD

De politiezone bezit een voertuigenpark waarbij periodiek voertuigen moeten vervangen worden. Na overweging 
van specificaties en prijsvergelijking wordt voorgesteld om over te gaan tot aankoop van een Mercedes Vito 
aangezien dit de goedkoopste aanbieding is. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 90.000,00 incl. 21% btw en is voorzien in het budget van 2022, 
op artikel 330/743-52 van de buitengewone dienst bij begrotingswijziging.

13 Goedkeuring van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van de 
Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services (TMVS) van 13 december 2022.
GOEDGEKEURD

Op dinsdag 13 december 2022 vindt er een buitengewone algemene vergadering plaats van TMVS, waarvoor 
goedkeuring van volgende agendapunten wordt gevraagd:

1. Toetreding van deelnemers
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen
3. Evaluatie 2022, te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie 2023
4. Actualisering presentievergoeding
5. Statutaire benoemingen
6. Varia

Personeel

14 Openstelling van 2 plaatsen van inspecteur interventie via de klassieke mobiliteit.
GOEDGEKEURD

Momenteel zijn er door het politiecollege op 2 september 2022 in totaal twee plaatsen van inspecteur interventie 
opengesteld in de mobiliteit 2022-04. Dit gebeurde voor één plaats op basis van de beslissing van de politieraad 
van 22 juni 2022 waarbij nog één niet-ingevulde plaats kon worden opengesteld. Voor het openstellen van de 
tweede bijkomende plaats vraagt het politiecollege de bekrachtiging. Verder vraagt het politiecollege de 
toestemming voor de openstelling van één plaats van inspecteur interventie in de volgende mobiliteitsprocedure 
2022-05.

15 Openstelling van 1 plaats van inspecteur interventie voor laureaten.
GOEDGEKEURD

De politieraad van 23 maart 2022 heeft het onder andere mogelijk gemaakt om de niet-ingevulde plaatsen (via de 
gewone mobiliteitsprocedure) open te stellen binnen de aanwervingsprocedure inspecteurs interventie voor 
laureaten. De politiezone wil overgaan tot openstelling van één plaats via de aanwervingsprocedure voor 
laureaten. 

Beleid

16 Discussie inzake het verkeersongeval d.d. 16 februari 2020 - machtiging van het politiecollege.
GOEDGEKEURD

Op d.d. 16 februari 2020 ontstond er een discussie rond het gebruik van de sirene van een dienstvoertuig, ten 
gevolge van een verkeersongeval. De politiezone gaat niet akkoord met de interpretatie dat de zone 
verantwoordelijk zou zijn voor het ongeval; waardoor ze de eigen schade zelf moet dragen. Het politiecollege 
wenst een procedure op te starten: het doel van de rechtsvordering is om de volledige schade te recupereren die de 
zone geleden heeft naar aanleiding van het verkeersongeval. Het politiecollege vraagt hiervoor om een machtiging.

17 Huishoudelijk reglement van de politieraad.
GOEDGEKEURD

Voor de politieraad werd een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld. De reden daarvoor was het integreren van 
de toepassing eNotulen, die het digitaal consulteren van dossiers mogelijk maakt. 
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