
PZ Beringen/Ham/Tessenderlo Besluitenlijst Pagina 1 van 3

Politieraad
Besluitenlijst

Zitting van woensdag 21 december 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 21 december 2022. Deze beslissingen zijn voor 
het publiek raadpleegbaar op het secretariaat van de politiezone, Mijnschoolstraat 84 te Beringen en kunnen 
worden ingezien tot 20 januari 2023. Het volstaat hiervoor een afspraak te maken via het nummer 011 27 95 03 of 
via PZ.BHT@police.belgium.eu.

Openbaar

Prio

1 Kennisgeving van het ingediende ontslag van een effectief politieraadslid.

De politieraad neemt akte van de beëindiging van het mandaat van politieraadslid Inne Peys.

2 Aanstelling en eedaflegging van een politieraadslid.

De politieraad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van de heer Guido Steurs als effectief lid van de 
politieraad.

Financiën

3 Kennisname van de goedkeuring door het federaal toezicht van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 gewone 
en buitengewone dienst van het dienstjaar 2022.

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring zonder opmerkingen van de begrotingswijziging nr. 3 en 4 
gewone en buitengewone dienst van het dienstjaar 2022 door de gouverneur in het kader van het federaal toezicht.

4 Kennisname van de goedkeuring door het federaal toezicht van de begroting van het dienstjaar 2023.

De politieraad neemt kennis van de goedkeuring door de gouverneur van de begroting van het dienstjaar 2023 in 
het kader van het federaal toezicht. De gouverneur formuleerde de opmerking dat de federale en sociale dotaties 
voorlopig werden geraamd en dat deze, bij begrotingswijziging, zullen aangepast worden wanneer de definitieve 
cijfers gekend zijn.

Beheer en Middelen

5 Aankoop van bodycams door afname van een raamovereenkomst - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze.

Met het oog op de positieve effecten voor de veiligheidssituatie van het politiepersoneel en de burger wenst de 
politiezone over te gaan tot het gebruik van bodycams. De politieraad keurt bijgevolg de opdracht goed voor 
de aankoop van 28 bodycams met de nodige toebehoren via de raamovereenkomst van de Antwerpse politie. De 
raming bedraagt € 33.000 incl. 21% btw. De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2023, op 
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artikel 330/744-51 van de buitengewone dienst. Het politiecollege is belast met de uitvoering van de opdracht en 
het bekomen van de nodige goedkeuringen door de gemeenteraden.

6 Toetreding tot de raamovereenkomst voor de schoonmaak van gebouwen in de periode 2023-2027 via 
de aankoopcentrale Creat - Goedkeuring principe.

De huidige overeenkomst voor de schoonmaak van de gebouwen loopt af op 31 maart 2023. Het aangaan van een 
nieuwe overeenkomst is dan ook nodig. CREAT biedt een raamovereenkomst voor schoonmaak van gebouwen 
aan vanaf begin 2023 onder de vorm van een minicompetitie met drie deelnemers. Zij bieden meer garantie op 
kwaliteit door het hanteren van een verplichte toepassing van een kwaliteitskeurmerk voor schoonmaakdiensten 
V.S.R. De politiezone wenst dan ook de raamovereenkomst van CREAT te hanteren als alternatief voor de 
raamovereenkomst “schoonmaak” van PROCLIM. De politieraad beslist bijgevolg om in de stappen in de 
raamovereenkomst van CREAT en stelt CREAT aan als aankoopcentrale voor de schoonmaak van gebouwen van 
de politiezone in de periode 2023-2027. De raming van deze opdracht bedraagt bij benadering € 97.500,00 per jaar 
incl. btw. 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.

Personeel

7 Openstelling van 1 plaats van hoofdinspecteur terreinondersteuner via de klassieke mobiliteit.

De politieraad gaat akkoord met de openstelling van 1 plaats van hoofdinspecteur terreinondersteuner in de 
mobiliteitscyclus 2022-05.

8 Openstelling van 7 plaatsen van inspecteur interventie via de klassieke mobiliteit.

De politieraad gaat akkoord met de openstelling van 7 bijkomende plaatsen van inspecteur interventie in de 
mobiliteitscyclus 2022-05.

9 Bekrachtiging van de beslissing van het politiecollege rond de openstelling van een plaats van inspecteur 
interventie via wervingsreserve.

De politiezone wenste over te gaan tot de aanstelling van 3 kandidaten die slaagden in de selectieproef van 
inspecteur van interventie binnen onze politiezone. Aangezien er eerder door de politieraad slechts twee plaatsen 
waren opengesteld, vroeg het politiecollege de goedkeuring voor de openstelling van één extra plaats voor de 
aanstelling van de derde geslaagde kandidaat via de wervingsreserve. Aangezien ondertussen één van de drie 
kandidaten beslist heeft om de openstaande functie binnen de politiezone niet op te nemen, kunnen de twee overige 
geslaagde kandidaten worden aangeworven zonder de openstelling van een extra plaats. De bekrachtiging van de 
beslissing van het politiecollege rond de openstelling van een plaats van inspecteur interventie via wervingsreserve 
is bijgevolg niet nodig.

Beleid

10 Bespreking van de resultaten van de veiligheidsmonitor 2021.

Binnen de politiezone werd voor een tweede maal de Veiligheidsmonitor afgenomen. De Veiligheidsmonitor is 
een grootschalige enquête bij de Belgische bevolking waarin verschillende veiligheidsthema’s worden bevraagd. 
Deze zijn: slachtofferschap en het bijhorend aangiftegedrag, het onveiligheidsgevoel, de buurtproblemen, 
preventie en de beoordeling van de politiewerking. Binnen de politiezone werd de Veiligheidsmonitor 2021 tot op 
gemeenteniveau georganiseerd. Er zijn dus resultaten beschikbaar voor de politiezone en de drie gemeenten. De 
politieraad neemt kennis van de voorlopige resultaten.
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Besloten

Personeel

11 Aanstelling commissaris bijzondere politie.

De politieraad gaat over tot de aanstelling van een commissaris bijzondere politie, diensthoofd van de lokale 
recherche.

12 Ontslag m.h.o.o. opruststelling van een commissaris van politie.

Met ingang van 1 mei 2023 wordt, met het oog op zijn oppensioenstelling, eervol ontslag verleend aan een 
commissaris van politie.

#$ondertekening1$# #$ondertekening2$#
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