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PZ CARMA (5909) 
 

POLITIERAAD 

INSTALLATIEVERGADERING – GEWONE VERGADERING 

 

Met genoegen nodigen wij u uit op de vergadering van de  politieraad van donderdag 21 maart 2019 om 18.00 uur  in 

het politiehuis CARMA II  te 3960 BREE, Rode Kruislaan 34 (refter). 

 

De stukken ter voorbereiding van deze vergadering worden u digitaal samen met deze uitnodiging overgemaakt. De 

volledige dossiers liggen ter inzage in CARMA I bij het team beleid, Europalaan 27, 3600 Genk, 2e verdieping en dit 

tijdens de kantooruren of na telefonische afspraak. 

De secretaris        de  burgemeester-voorzitter 

get. K. Croonen        get. W. Dries 

 

DAGORDE MET TOELICHTING 
OPEN VERGADERING 
Beleidssturing 
1. Installatie van de politieraad 

a. Kennisname van de verkiezingsuitslag en onderzoek van de geloofsbrieven 
b. Eedafleggingen 
c. Rangorde & stemgewicht 

De politieraad kan worden geïnstalleerd op de 31e dag na ontvangst door de Bestendige Deputatie van het 
dossiers van de verkiezing van de leden van de politieraad door de steden/gemeenten van de 
meergemeentezone.  Wanneer er bezwaar werd ingediend tegen een verkiezingsuitslag, kan de politieraad 
pas bijeengeroepen worden 15 dagen nadat de verkiezing definitief is geworden.  Bij brief ontvangen op 
25.02.2019 nam de politiezone kennis van de beslissing van de Bestendige Deputatie van 20.02.2019 tot 
goedkeuring van de verkiezing van de politieraadsleden van de gemeente Oudsbergen.  Gelet op de 
vastleggingen van de reguliere politieraden binnen PZ CARMA werd beslist op de installatievergadering vast 
te leggen op donderdag 21 maart 2019. 
Ter zitting worden door de raad kennisgenomen van de verkiezingsuitslag en de geloofsbrieven en worden 
de leden uitgenodigd de eed af te leggen. 
Na de eedaflegging wordt de rangorde van de raadsleden bepaald.  De rangorde van de politieraadsleden 
wordt bepaald als volgt :  
1. de burgemeester-voorzitter 
2. de burgemeesters in volgorde van de rangorde zoals bepaald in  artikel 23 WGP (op ba-sis van het 

stemmenaantal) 
3. de leden van de politieraad overeenkomstig artikel 26 WGP (op basis van het stemmenaantal), in 

alfabetische rangorde. 
2. Goedkeuring van het reglement van orde en deontologie  

De werking van de politieraad wordt vastgelegd in een reglement van orde en deontologie. 
3. Goedkeuring van de presentiegelden 

Artikel 21 WGP voorziet in de uitkering van presentiegelden aan de politieraadsleden, uitgezonderd de 
burgemeesters.  De politieraad bepaalt het bedrag van de presentiegelden. 

4. Goedkeuring van het protocol SSPGI m.b.t. de uitbetaling van de presentiegelden 
De presentiegelden worden uitgekeerd via het sociaal secretariaat van de geïntegreerde politie (SSGPI).  Voor 
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deze opdracht moet een afzonderlijk protocol worden afgesloten. 
5. Goedkeuring van de delegatie van bevoegdheden van de politieraad naar het politiecollege 

De politieraad kan op grond van artikel 56 WGP bepaalde bevoegdheden delegeren naar het politiecollege.  Zij 
stelt tevens vast wat onder het dagelijks beheer wordt verstaan. 

6. Principebeslissing rond de selectie- en gunningmodaliteiten voor aankopen van de gewone en buitengewone 
dienst die het bedrag van € 30.000,00 incl. btw niet overschrijden 
De politieraad bepaalt de selectie- en gunningmodaliteiten van alle aankopen van de gewone en buitengewone 
dienst die het bedrag van € 30.000,00 incl. btw niet overschrijden. 

Beleidsondersteuning 
7. Aanduiding van de secretaris 

Op grond van artikel 29 WGP duidt de politieraad haar secretaris aan. 
Beleidsondersteuning Logistiek 
8. Goedkeuring van de gunning van de ophaling/verwerking van poststukken aan Easy-post via 

raamovereenkomst stad Brugge 
Via raamovereenkomst kan de ophaling/verwerking van poststukken voor de gehele politiezone CARMA worden 
gegund aan Easypost 

Beleidsondersteuning ICT 
9. Goedkeuring van de vervanging van livescantoestellen via raamovereenkomst Eprocurement 

Gunning via raamovereenkomst EProcurement 2017 R3 157 geldig tot 31.12.2021. Toegekend aan Sopra Steria 
Benelux NV met zetel te  Arnaud Fraiteur Laan 15-23, 1050 Brussel voor de kostprijs van tweemaal perceel 1 (Post 
1,2 en 3) : € 101.330,65 incl. btw en perceel 2 (Post 1,2 en 3) €  43.627,66 euro incl. btw 

10. Goedkeuring van de vervanging van bepaalde toestellen in het videoverhoorlokaal via aanvaarde factuur na 
offerteaanvraag 
Goedkeuring van de aankoop/vervanging van materialen voor het videoverhoorlokaal via 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking – aanvaarde factuur 
Kostprijs :  Aankoop en installatie : € 5747,50 incl. btw 

11. Goedkeuring van de aankoop van een digitale flipover Samsung Flip via aanvaarde factuur na offerteaanvraag 
Opdracht tot levering van een digitale Flipover voor de kostprijs van  € 3.055,25 incl. btw 

12. Goedkeuring van de aankoop van een smartboard-beeldscherm via aanvaarde factuur na offerteaanvraag 
Opdracht tot levering van : een Smartboard / Beeldscherm voor de kostprijs van € 7.988,95 incl.btw. 

Beleidsondersteuning Personeel 
13. Vacantverklaring via mobiliteit van 2 VTE hoofdinspecteur van politie 

De politiezone stelt voor over te gaan tot de vacantverklaring van 2 VTE hoofdinspecteurs van politie. 
14. Vacantverklaring via mobiliteit van 3 VTE inspecteur van politie 

M.h.o. op het verzekeren van de continuïteit, stelt het politiecollege voor over te gaan tot de vacantverklaring 
van 3 inspecteurs opsporing in mobiliteit 2019/02 - goedkeuring selectieprocedure en samenstelling van de 
selectiecommissie 

15. Vacantverklaring van 1 VTE adviseur verkeerskundige – contractuele tewerkstelling buiten kader voor de duur 
van 1 jaar – klasse 1 
het politiecollege stelt voor over te gaan tot de vacantverklaring van 1 VTE adviseur  
A- verkeersdeskundige in een contractuele tewerkstelling buiten kader van 1 jaar – klasse A11 

BESLOTEN VERGADERING 
Personeel 
16. Kennisname van het verzaking aan het ambt van commissaris van politie binnen PZ CARMA 
17. Kennisname van ontslag van een inspecteur van politie wegens mobiliteit 
18. Ontslag van een commissaris van politie m.h.o. op  de opruststelling 
19. Ontslag van een commissaris van politie m.h.o. op  de opruststelling 
20. Ontslag van een inspecteur van politie m.h.o. op de opruststelling 
21. Ontslag van een inspecteur van politie m.h.o. op de opruststelling 
22. Ontslag van een assistente van politie m.h.o. op  de opruststelling 
23. Ontslag van een assistente van politie m.h.o. op  de opruststelling 
24. Ontslag van een bediende van politie m.h.o. op  de opruststelling 
25. Kennisname van de goedkeuring van de aanvragen van NAVAP 
26. Kennisname van de vaststelling van geldelijke anciënniteiten 
27. Goedkeuring van de detachering van een inspecteur van politie naar PZ Antwerpen 

28. Kennisname van de werving van inspecteurs van politie 
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29. Kennisname van de werving van een HINP van politie 

30. Kennisname van de niet werving van een commissaris van politie 
 

 


