
POLITIEZONE BERINGEN-HAM-TESSENDERLO 
 

Politieraad van 17 oktober 2016 
 

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 17 oktober 2016 volgende beslissingen heeft goedgekeurd. Eenieder kan inzage krijgen 
in deze besluiten op het secretariaat van de politiezone, Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen. 
 
Openbare zitting. 
 
01 Eedaflegging en installatie van een politieraadslid. 
De politieraad neemt akte van de eedaflegging en de aanstelling van de mevrouw Anne Wouters-
Cuypers als effectief lid van de politieraad voor de periode van de verhindering om medische redenen 
van gemeenteraadslid Maurice Diepvens. 
 
02 P.V. van kasnazicht van het 2e kwartaal 2016. 
De politieraad neemt kennis, overeenkomstig artikel 131 van de nieuwe gemeentewet, van het 
proces-verbaal van kasnazicht van het 2e kwartaal 2016. Het te verantwoorden en het verantwoorde 
vermogen bedraagt 3.739.895,73 euro 
 
03 Vastlegging formatie 2016. 
De formatie van het lokale politiekorps wordt, zoals hieronder opgesomd, vastgesteld met 122 
voltijdse statutaire equivalenten: 

- 1 korpschef - hoofdcommissaris van politie 
- 4 commissarissen van politie 
- 19 hoofdinspecteurs 
- 77 inspecteurs 
- 2 adviseurs niveau A 
- 7 consulenten niveau B 
- 10 assistenten niveau C 
- 1 bediende niveau D 
- 1 vakman niveau D 

 
04 Begrotingswijziging nrs. 01-gewone dienst en 02-buitengewone van het dienstjaar 

2016. 
De begrotingswijzigingen 01-gewone dienst en 02-buitengewone dienst van de begroting van de 
politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo over dienstjaar 2016 wordt goedgekeurd. 
 
05 Begroting 2017. 
De begroting 2017 voor de politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo wordt goedgekeurd. 
 
06 Weging functie niveau A, adviseur facilitair beheer. 
De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo kent de klasse A1 toe aan de functie van adviseur facilitair 
beheer, niveau A. 
 
07 Weging functie niveau A, politiesecretaris. 
De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo kent de klasse A2 toe aan de functie van politiesecretaris, 
niveau A. 
 
08 Openstelling van 2 plaatsen van inspecteur onthaal en klachtenbehandeling 

mobiliteitscyclus 2016-05. 
De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van 2 plaatsen van inspecteur 
onthaal en klachtenbehandeling in de mobiliteitscyclus 2016-05. Indien bepaalde plaatsen niet 
ingevuld kunnen worden, zullen de resterende functies opnieuw gepubliceerd worden in de 
mobiliteitscyclus 2017-01. 
 
 
 



09 Openstelling 1 plaats adviseur facilitair beheer, niveau A klasse 1, mobiliteitscyclus 
2016-05. 

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van één plaats van adviseur 
facilitair beheer, CALog niveau A klasse 1, in de mobiliteitscyclus 2016-05. Bij het niet weerhouden 
van een kandidaat via de mobiliteitsprocedure wordt onmiddellijk overgegaan naar de fase “Procedure 
statutaire werving”. 
 
10 Openstelling 1 plaats consulent directiesecretaris, niveau B, mobiliteitscyclus 2016-05. 
De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo gaat over tot de openstelling van één plaats van consulent 
directiesecretaris, CALog niveau B, in de mobiliteitscyclus 2016-05. Bij het niet weerhouden van een 
kandidaat via de mobiliteitsprocedure wordt onmiddellijk overgegaan naar de fase “Procedure 
statutaire werving”. 
 
11 Samenstelling lokale selectiecommissie voor personeelsleden van het basiskader 

onthaal en klachtenbehandeling en aanduiding van plaatsvervangers. 
De politieraad keurt de samenstelling goed van de lokale selectiecommissie voor inspecteur onthaal 
en klachtenbehandeling en stelt de nodige plaatsvervangers aan. De selectiecommissie bestaat uit 
volgende effectieve leden: 
- De korpschef als voorzitter 
- een commissaris van politie 
- een inspecteur 
- een assistent als secretaris. 
 
12 Samenstelling lokale selectiecommissie voor de functie van adviseur facilitair beheer, 

CALog niveau A, en aanduiding van plaatsvervangers. 
De politieraad keurt de samenstelling goed van de lokale selectiecommissie voor de functie van 
adviseur facilitair beheer en stelt de nodige plaatsvervangers aan. De selectiecommissie bestaat uit 
volgende effectieve leden: 
- De korpschef als voorzitter 
- een commissaris van politie 
- een adviseur van een ander lokaal politiekorps 
- een consulent als secretaris. 
 
13 Samenstelling lokale selectiecommissie voor de functie van consulent 

directiesecretaris, CALog niveau B, en aanduiding van plaatsvervangers. 
De politieraad keurt de samenstelling goed van de lokale selectiecommissie voor de functie van 
consulent directiesecretaris en stelt de nodige plaatsvervangers aan. De selectiecommissie bestaat uit 
volgende effectieve leden: 
- De korpschef als voorzitter 
- een adviseur van een politiezone 
- een consulent 
- een assistent als secretaris. 
 
14 Beslissing van het bevoegde orgaan lokaal bestuur om beroep te doen op de 

gemeentebestuur van Brugge als opdrachtencentrale voor de opdracht 'ICT 
opdrachtencentrale stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met 
telkens één jaar tot maximum vijf jaar'. 

De politiezone Beringen/Ham/Tessenderlo doet beroep op de opdrachtencentrale van de stad Brugge 
voor aankoop van diverse ICT-producten aangeboden via de raamovereenkomst ‘ICT 
opdrachtencentrale stad Brugge en andere entiteiten voor drie jaar, verlengbaar met telkens één jaar 
tot maximum vijf jaar’. 
 



 
15 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Verven van een 

aantal lokalen in het hoofdcommissariaat - Goedkeuring lastvoorwaarden en 
gunningswijze. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/020-cje en de raming voor de opdracht 
“Verven van een aantal lokalen 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. Er dienen ongeveer 3000 m² muur, 600 lm 
plinten en 19 deuromlijstingen opnieuw geverfd te worden. De raming bedraagt € 40.629,50 excl. btw 
of € 49.161,70 incl. 21% btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking. 
 
16 OPEN OFFERTEAANVRAAG voor Aankoop van een personenauto via 

kaderovereenkomst FORCMS - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
De politiezone wenst over te gaan tot de vervanging van het personenvoertuig voor de Jeugd- en 
Sociale Politiedienst. De raming bedraagt €9.090,90 excl. btw of €10.999,99 incl. btw. De aankoop zal 
gebeuren door afname van het contract van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie 
FORCMS-VV-076 - perceel 8. 
 
17 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Textielreiniging - 

Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met nr. 2016/021-cje en de raming voor de opdracht 
“Textielreiniging”, opgesteld door de Steundienst. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. Het gaat om het reinigen van: handdoeken, dekens, functieuitrusting,… De 
raming bedraagt € 13.249,95 excl. btw of € 16.032,45 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt 
gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
18 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING voor Overeenkomst 

voor het ontwikkelen en ter beschikking stellen van ISLP-documenten - Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze. 

De politiezone streeft een administratieve vereenvoudiging na en gaat hiervoor een overeenkomst aan 
voor het ontwikkelen en ter beschikking stellen van ISLP-documenten. De raming bedraagt jaarlijks 
€ 4.327,60 excl. btw of € 5.236,40 incl. 21% btw. Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze 
van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 
Geheime zitting 
 
19 Toekenning voltijdse arbeidsovereenkomst aan een CALog-personeelslid niveau D. 
De politieraad gaat akkoord om de deeltijdse arbeidsovereenkomst van een contractueel 
personeelslid uit te breiden naar een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. 
 
20 Benoeming van een personeelslid van het CALog-kader, niveau D in de graad van 

bediende. 
De politieraad gaat over tot de statutaire benoeming van een personeelslid niveau D, in de gemene 
graad bediende, met loonschaal D3A.2. Deze benoeming gaat in op 1 november 2016. 
 
21 Benoeming van een personeelslid van het CALog-kader, niveau C in de graad van 

assistent. 
De politieraad gaat over tot de statutaire benoeming van een personeelslid niveau C in de gemene 
graad assistent, met loonschaal CC2.2. Deze benoeming gaat in op 1 november 2016. 
 
22 Beraadslaging van de politieraad van de zone Beringen/Ham/Tessenderlo. 
De politieraad gaat over tot de toekenning van een blijvende arbeidsongeschiktheid. 
 
 
 
 

Daniel Carlucci 
politiesecretaris 

 

 


